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Preek van de week: zondag 13 januari 2019  

 

   

Predikant: Arend Linde 

          

De Vredehorst 

 

Lezing: Jesaja 42: 1 – 7             Lucas 3: 15 – 22  

 

Thema: De duif en de havik. 

 
1. Verhaal 

 

  

 

Er waren eens een duif en een havik. Jij bent een lelijke agressieve vogel, zei de duif 

tegen de havik. De duif zat veilig in zijn hok. De havik zat op een tak naar het hok te 

loeren. Wat doe je daar toch altijd, zei de duif. Zo kan ik niet veilig wegvliegen en hier 

weer landen. Vandaag zal ik niets doen, zei de havik. Je ben ook nog eens een lelijke 

leugenaar, zei de duif. En je bent een slappeling bovendien. Je kunt niet eens hoog en 

ver vliegen, zoals ik. Je bent een grote opschepper, zei de havik. Helemaal niet, zei de 

duif. Ik ben van grote waarde voor de mensen. Ik ben een boodschapper van de vrede 

en van de hoop. En jij bent van de oorlog en van het geweld. Maar je bent ook een 

lafaard, zei de duif. Je pakt ons altijd als wij kwetsbaar en zwak zijn. Maar een 

vliegwedstrijd met ons, dat durf je niet eens. Zullen we eens kijken wie van ons het 

snelst de tien kilometer kan vliegen? Maar dat deed de havik voor geen goud. Hij wist 

wel dat hij het moest hebben van stoer gedrag en een grote mond.  En bovendien durfde 

hij niet eens zo ver van huis. Hij was bang dat hij zou verdwalen. Daarom werd hij 

steeds bozer op de duif. Ik snap niet dat jij zo kunt leven, zei hij tegen de duif. Altijd 

maar in zo’n hok. En altijd je maar uitsloven voor de mensen. Ik ben er niet alleen voor 

de mensen, maar ook voor God, zei de duif. Ook dat nog, zei de havik. Toen Christus 

werd gedoopt, was ik erbij, zei de duif. Wat deed je daar dan, vroeg de havik. Wil je dat 

graag weten, zei de duif.  God stuurde mij als symbool van de Heilige Geest. En 

sindsdien ben ik ook een voorbeeld voor de vrome mensen. Ik houd niet van vroom 

gedoe, riep de havik. Boos vloog de havik weg. Altijd dat gepraat over naastenliefde en 

vrede, ik krijg je nog wel…., riep hij nog . Maar vandaag was de duif niet bang voor de 

havik. Eigenlijk ben je maar een bange en zielige vogel, dacht hij.  
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2. Een Stem. 

 

Ikoon van de doop van Jezus in de Jordaan. 

                                                 Ikonenatelier Kerkwinkel Koinonia.  

 

We weten weinig van Jezus’ leven totdat Hij in het openbaar verschijnt. Alleen maar de 

besnijdenis. En de twaalfjarige Jezus die in de tempel discussieert met de 

Schriftgeleerden. Er zijn veel speculaties over de vraag of Hij vanaf het begin heeft 

beseft wie Hij was. Of Hij wist wat Zijn roeping en levenstaak was. In de legendevorming 

zijn er mooie verhalen over de jonge jaren van Jezus. Daar wordt hij neergezet als een 

jongen die over bovennatuurlijke krachten beschikt. 

Maar de evangeliën zijn daar niet in geïnteresseerd. Hier bij de doop in de Jordaan zien 

we eigenlijk ook iets anders. Het is bij het begin van Zijn bediening onder de mensen. En 

we zien Zijn diepe afhankelijkheid van de hemelse Vader……  en van de Heilige Geest.  

De legendes zien Jezus graag als een bovenmenselijk wezen. Als een soort supermens 

die over grote krachten beschikt. En als een wonderdoener ook. 

Misschien komen die legendes wel tegemoet aan een diep menselijk verlangen. 

Misschien zien wij Hem ook wel graag zo. Mensen komen graag op wonderen af. Maar 

hier bij de doop zien we toch iets anders. Hier ontvangt Hij de Heilige Geest. Lucas wil 

daarmee zeggen: Jezus kan ook alleen maar zijn wie Hij is door de Heilige Geest. En er 

klinkt een stem uit de hemel. Jezus mag hier horen dat Hij de Geliefde Zoon is. ‘Jij bent 

mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’ En dat is een bevestiging van Zijn identiteit. 

Zo vindt Hij moed en kracht om aan Zijn taak te beginnen. Hij vindt die kracht niet in 

zichzelf. Omdat Hij een wonderdoener of een superman zou zijn of zoiets. Ook voor Jezus 

is het niet vanzelfsprekend.         

Net zomin als het voor welk mens ook. 

 Het is voor niemand vanzelfsprekend 

 om te weten wie je bent. 

 En om vrijmoedig en met overtuiging aan je levenstaak te beginnen. Het kost jongeren 

vaak genoeg strijd en pijn en onzekerheid om je eigenheid te vinden.  ‘Jij bent mijn 

geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde’, zegt de hemelse Stem. 

Een mens die weet dat hij of zij geliefd is, kan 

het leven beter aan.  

  Als er mensen zijn die het fijn vinden dat je er bent, ouders of anderen, sta je steviger 

in het leven. Als je weet dat God je liefheeft ook.  Zo begint Jezus aan Zijn opdracht.   Hij 

heeft de Stem gehoord. Als je de Stem hebt gehoord is het goed.  Als de Geest op je is 

gekomen is het goed. Het is net als met de dienaar uit Jesaja 42: 

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 

   hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde……. 
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3. De doop.  

 

Piero della Francesca 1450.  

 

De mensen vroegen of Johannes misschien de Messias was. Hij treedt zo krachtig op. Hij 

spreekt namens God, dat voelen de mensen wel. Hij heeft het over bekering en 

vergeving van zonden. De mensen horen Messiaanse taal. 

Maar nee, hij is de Messias niet. Hij ontkent het met krachtige woorden. Het gaat alleen 

om Jezus. En daarom klinkt de Stem van God. Is er nog twijfel of Jezus het is? Of toch 

Johannes misschien? 

Johannes was met dat dopen begonnen. Het betekent een nieuw begin van echt en 

oprecht leven naar Gods geboden. In de kerk dopen we in de Naam van de Drie-enige 

God. Dat is: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat in de Naam 

van, dat is niet namens….. 

Dopen in de Naam van…… betekent:  

je leven komt onder het gezag van de Drie-

enige God te staan.  

Zoals een kind dat de naam krijgt van het gezin waarin het wordt geboren.  

Zo kom je ‘in’ God, onder Zijn hoede. Onder Zijn genade. Het is God die zegt: Ik houd 

van jou, jij bent mijn geliefd kind. Je mag leven van de vergeving van de zonden. En dat 

je mag leven op de weg van de navolging. Je wordt gedoopt tot leerling van Jezus. 

Daarom zegt Jezus later ook: je moet in Mij blijven…… Dan draag je veel vrucht.  

En nog dit: Hij wordt gedoopt in de Jordaan. 

 
Door het water heen: dat is de doortocht naar het Beloofde Land. Het Land van de 

shalom. Daar wordt geleefd naar de Gods geboden. Zo zien we dat Jezus de weg van 

Israël volgt. Hij is net als Israël de Dienaar van de Heer uit Jesaja. Om in het Beloofde 

Land de shalom van God aan de wereld voor te leven. Het is het land waar het geknakte 

riet niet wordt afgebroken. Er is zorg en aandacht voor wie kwetsbaar zijn.  
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4. De duif. 

 

Glas in loodraam in de St. Pieter in Rome. 

 

Als zichtbaar teken van de Heilige Geest komt de duif naar beneden. De duif is een 

geliefd symbool geworden. De duif als teken van vrede en hoop. De mensen bij de 

Jordaan denken aan de duif van Noach. Of aan de Geest van God die zweefde over de 

oerwateren van voor de schepping. Het gaat hier ook over schepping en herschepping en 

nieuw begin. In Jezus maakt God een nieuw begin met Zijn volk, met de wereld en de 

mensen. Het optreden van Johannes is geëindigd met een heenwijzing naar Jezus. Dat 

de hemel zich opent, dat sluit aan bij de eindtijdverwachting van die dagen. De 

Messiaanse tijd breekt aan.  

En de duif is ook het symbool met het oog op de nieuwe wereld, zoals bij Noach. De duif 

bracht een olijftak naar Noach. Als teken dat de aarde weer bewoonbaar wordt. Bij Hosea 

is de duif ook het symbool van Israël dat weer naar huis vliegt. Uit de ballingschap in 

Assyrië (Hosea 11:11).  Naar een nieuw begin in het Beloofde Land.  

In het christendom is de duif vooral symbool van de Heilige Geest. Evangelisten worden 

vaak afgebeeld met een duif aan hun oor. Symbool voor het geloof dat hun geschriften 

zijn ontstaan op goddelijke ingeving.  Ook heiligen als Gregorius de Grote en Remigius 

worden soms zo afgebeeld. En in de kloosters werden de duiven als voorbeeld gesteld 

van goed gedrag en voorbeeldig leven.  

De duif staat tegenover de havik. De monniken moesten als duiven zijn. Duiven en 

haviken, die symboliek kennen we nog. Liefhebbers van de vrede en liefhebbers van de 

oorlog. 

De duif bij Lucas komt van God. De Heilige Geest komt op Jezus. Hij is de geliefde Zoon, 

de dienaar die gekomen voor de mensen. Hij gaat door de grensrivier naar het Beloofde 

land. Dat moet een wereld worden van shalom en vrede. Hij doopt met de Heilige Geest 

en met vuur, zegt Johannes. Dat is voor ons, de Heilige Geest en het vuur. De vurigheid, 

de inzet voor Hem en Zijn Koninkrijk.  De Heilige Geest, de duif, de vrede van Christus. 

Leven als een duif, leven door de Geest. Hij maakt ons allemaal tot dienaren van de 

shalom. Van het Beloofde Land een wereld van shalom en vrede maken. Van de wereld 

een wereld vol duiven. Zo zijn ook wij gedoopt om in Hem te blijven. Om zo mensen van 

vrede te worden. Geliefde kinderen van God.  

Amen.  

 

Orde van dienst. 

Psalm 2: 1, 2 en 3 

Lied 997 

Lied 652 

Lied 459 

Lied 339a 

Lied 524 

Lied 516 

 


