
Homilie doop van de Heer   -   Toon Suffys SJ 

Twee, drie nachten in de week wordt ik wakker van feest vierende mensen die onder mijn raam 

staan lachen, praten, roepen op elkaar. Soms komen ze wel eens tot ruzie en dan schelden elkaar uit. 

Maar als zij mij wakker maken om drie of vier uur ‘s nachts dan heb ik geen liefdevolle gedachten 

over hen. Dan denk ik: Als ik zou uitgaan, zou ik slapende mensen niet wakker maken. Ik ben beter 

dan zij! Ik heb meer respect voor slapende mensen dan die feestgangers.  

Als ik er over nadenk, er zijn eigenlijk wel meer mensen waar ik niet wil bij gerekend worden. Ik wil 

niet horen bij hen die hun beloften niet nakomen, die liegen en bedriegen, die met hun auto een 

gevaar zijn op de weg. En er is nog veel meer. Maar dat komt nu toch wel veel dichter bij mijn eigen 

leven: ik heb ook wel eens roekeloos gereden. Ik heb de waarheid ook wel eens anders voorgesteld 

dan zij is. Maar toch, vaak voel ik mij beter dan anderen die domme of slechte dingen doen. 

Daaraan moest ik denken bij het mediteren over de doop van Jezus. Hij die weldoende rondgaat en 

mensen geneest, die aandacht heeft voor de onmacht van zoveel mensen, Hij gaat staan in de rij van 

mensen die zich willen bekeren van hun zonde. Het maakt Hem niet uit of Hij bij de misdadigers 

gerekend wordt. Hij wil gezien worden en in één adem genoemd met tollenaars en zondaars, want 

Hij eet met hen. Hij acht zich niet beter dan de mensen aan wie Hij een blijde boodschap komt 

brengen.  

En het evangelie zegt: De Heilige Geest kwam over Hem en volgens Marcus rustte de Geest op Hem. 

De Geest die het werk van de schepping voortzet en orde brengt in de chaos. De Geest die in iedere 

mens het goede oproept, die iedere mens met Gods liefde bezielt. Die Geest komt tot rust op Jezus. 

In Jezus is het werk van God voltooid, de Geest van God kan rusten. 

En zo gaat dat eigenlijk nog altijd door. De Geest van God rust op al die mensen die het werk van 

Jezus voortzetten.  

Wij kunnen dat wel zien in grote mensen, in heiligen. Ik denk aan een Pater Damiaan: hij neemt het 

op voor de melaatsen met wie hij sterft. Hij neemt de zonde van de uitsluiting weg. Daar kan de 

Geest van God rusten. Ik denk aan een Mother Teresa: zij neemt de zonde van de minachting weg. 

De Geest van God kan rusten bij de stervenden van Calcutta. Franciscus van Assisi nam de zonde weg 

van het gebonden zijn aan geld en bezit. De Geest van God kan ook hier weer tot rust komen. 

Ik denk vandaag ook aan een paus Franciscus die de zonde wegneemt van teveel belang te hechten 

aan regels en wetten en te weinig je hart te laten spreken. In die zin kunnen wij ons de vraag stellen 

of de Geest van God tot rust komt in ons eigen leven. Waar staan wij als gelijke tussen de mensen en 

nemen wij de tegenstellingen weg en bevorderen wij het leven?  

Wanneer wij goed kijken naar ons eigen leven, dan moeten daar toch ook momenten zijn dat wij 

Jezus navolgen. Misschien vinden wij dat wij daar niet goed in slagen. Doe wij dan de Geest van God 

niet tekort? Ook wij bevrijden mensen uit eenzaamheid, uit schuld, uit uitstoting. Hoe dikwijls redden 

ouders niet hun kinderen uit zelf-veroordeling: ik ben niets waard? Hoe vaak halen wij mensen uit 

hun eenzaamheid? 

Laten wij deze week eens kijken naar ons leven, in welke mate wij zoals Jezus solidair zijn met 

mensen die het moeilijk hebben. Wanneer worden wij mens met de mensen en geven wij elkaar dan 

zo deel aan de liefde van God? 

 


