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Doopsel van Christus A
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Van leven naar eucharistie

Ieder mens heeft een eigen opgave. Hij moet eraan beantwoorden volgens zijn
persoonlijke mogelijkheden, de tijdsomstandigheden en de eigenheden van zijn
milieu. Deze bepalen wel niet onmiddellijk zijn opgave, maar invloeden van
buiten en zijn eigen aspiraties geven de mens toch geleidelijkaan een beter en
evenwichtiger zicht op het geheel. Alles blijft nochtans sterk beperkt door de
grenzen van onze menselijke mogelijkheden.

Eerste lezing Jesaja 42,1-4.6-7

Zo spreekt de Heer: "Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn
uitverkorene in wie Ik behagen schep: Mijn geest stort Ik over Hem uit,
gerechtigheid laat Hij stralen over de volken. Hij roept niet, Hij
schreeuwt niet en op straat verheft Hij zijn stem niet. Het geknakte riet
zal Hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven, in waarheid zal Hij
de gerechtigheid laten stralen. Onvermoeid en ongebroken zal Hij op
aarde gerechtigheid laten zegevieren: de verre kusten zien uit naar zijn
leer. Ik, de Heer, roep U in gerechtigheid, Ik neem U bij de hand en
waak over U en maak U voor de mensen tot het teken van mijn
verbond en tot een licht voor de volken. Blinden zult Gij de ogen
openen, gevangenen uit hun kerker bevrijden en uit de gevangenis
allen die in duisternis zitten."
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Tweede lezing Handelingen 10,34-38

Broeders en zusters, in die tijd nam Petrus het woord en sprak: "Nu besef ik
pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit
welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.
Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden toen Hij door Jezus
Christus de blijde boodschap van vrede verkondigde: Deze is de Heer van
allen. Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret
zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en
hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging
weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel
stonden, want God was met Hem."

Evangelie Matteüs 3,13-17

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich
door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de
woorden: "Ik heb úw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?" Jezus
antwoordde: "Laat het nu zijn; want zo past het ons al wat is vastgesteld te
volbrengen." Toen liet Johannes Hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg
Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de
Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En
een stem uit de hemel sprak: "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik
welbehagen heb."

Van eucharistie naar leven

Christus doorbreekt de grenzen van het menselijke bestaan. Door het doopsel krijgen
wij toegang tot de hemel. God stelt ons een toekomst voor die geen einde heeft. En
Christus deed de belofte alle mensen tot Zich te trekken. Onze opdracht bestaat er
dan in, om binnen de Kerk, steeds opnieuw onszelf te doordringen van de zending
die ons werd toevertrouwd: bedienaars te zijn van de Blijde Boodschap en
verkondigers van het heil aan heel de wereld.


