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Deze zondag rond de langste dag gedenken wij Sint Jan, 
in het liturgisch jaar valt zijn gedenkdag op 24 juni, komende woensdag. 

 

We vieren een dienst om mee te vieren, waar u ook bent, 
in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

 
Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw is van generatie op generatie. 
 

Luisteren we biddend naar Psalm 1, de Psalm voor het feest van Sint Jan 
Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
 

Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 
 

  
Zo niet de wettelozen! 
Zij zijn als kaf 
dat verwaait in de wind. 
 

Wettelozen houden niet stand waar recht 
heerst, 
zondaars niet in de kring van de 
rechtvaardigen. 
De HEER beschermt de weg van de 
rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood.

 
 



Het antwoord kan Lied 841 zijn, misschien zingt u het mee, we luisteren naar de melodie, ik lees het eerste couplet. 
 
 
 
        2.  geloof om veel te geven, 
         te geven honderd-in, 
         wij zullen leren leven 
         van de verwondering: 
         dit leven, deze aarde, 
         de adem in en uit, 
         het is van Gods genade 
         en zijn lankmoedigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyrie en Gloria 
 Liefde, vreugde en vrede schenkt ons Gods Geest – 
 maar: in een wereld vol haat en oorlog, en in de ban van een virus,  
 lijkt de vreugde verborgen – 
 in een wereld vol onrecht is voor vrede geen kans – 
 roepen wij: Ontferm U over ons – 
 

 Geduld en goedheid schenkt ons Gods Geest – 
 In een wereld vol ongeduld, haastig op zoek naar geluk, 
 vol verlangen naar het oude vertrouwde – 
 in een wereld vol wreed geweld en discriminatie 
 roepen wij: Ontferm U over ons 
 

 Geloof om veel te vragen schenkt ons Gods Geest – 
 Wij vragen om de fantasie van de liefde 
 - zo vaak te zien in deze tijd van crisis - 
 wij verlangen naar enthousiasme en goed samen leven 
 daarom roepen wij: Ontferm U over ons 
 

 Tegelijk stemmen we in met Zacharias, die lofzingend sprak: 
  Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 
  hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 
  Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt 
  uit het huis van David zijn dienaar, 
  zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 
  bevrijd zouden we worden van onze vijanden, 
  gered uit de greep van wie ons haten. 
  Zo toont hij zijn barmhartigheid jegens onze voorouders 
  en herinnert hij zich aan zijn heilig verbond: 
  de eed die hij gezworen heeft een Abraham, onze vader, 
  dat wij, ontkomen aan onze vijanden, 
  hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht,  
  altijd levend in zijn nabijheid. (Lucas 1:66-75) 
 



Gebed 
 God, die geroepen hebt Licht  en het licht werd geboren, 
 schenk ons vertrouwen in Hem, die licht voor de wereld is, 
 - licht, dat niet verloren gaat in het duister  
 - licht waarvan Johannes de Doper getuigt 
 wiens geboorte wij gedenken deze langste dagen. 
 Geef ons zelf een licht te zijn als alles duister is 
 door Jezus Christus, onze Heer. amen 
5:26 
Lezing uit de Profeten: Jesaja 40:1-8 
 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 
 dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 
 omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 
 uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
 

 Hoor, een stem roept: 
 ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 
 effen in de wildernis een pad voor onze God. 
 Laat elke vallei verhoogd worden 
 en elke berg en heuvel verlaagd, 
 laat ruig land vlak worden 
 en rotsige hellingen rustige dalen. 
 De luister van de HEER zal zich openbaren 
 voor het oog van al wat leeft. 
 De HEER heeft gesproken!’ 
 

 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 
 En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 
 De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 
 Het gras verdort en de bloem verwelkt 
 wanneer de adem van de HEER erover blaast. 
 Ja, als gras is dit volk.’ 
 Het gras verdort en de bloem verwelkt, 
 maar het woord van onze God houdt altijd stand. 
 
Antwoord: Psalm 103: 1, 6 en 7 (we luisteren naar het orgel, misschien zingt of leest u mee) 

    

 
6. De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras korststondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 
 

7. Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 



Lezing: Handelingen 19: 1-6a 
 Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland,  
 in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg:  
 ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’  
 Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’  
 Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’  
 ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze.   
 Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten 
 beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ 
 Toen ze dat gehoord  hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus,   
 en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer,  
 
Evangelie: Johannes 1: 6-9, 19-30 en 3: 28-34 
 Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer  
 en met liefde voor zijn geboden. Halleluja! 
 

 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.  
 Hij kwam als getuige, om van het licht te  getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.  
 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder 
 mens verlicht en naar de wereld kwam. 
 … 

 Dit is het getuigenis van Johannes.  
 De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te 
 vragen: ‘Wie bent u?’ Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit:  
 ‘Ik ben niet de messias.’    
 Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’  
 ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem.  
 ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u 
 zelf dat u bent?’ Hij zei:  
 ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,”  
 zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’  
 De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder:  
 ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’  
 ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 
 hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’  
 Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan,  waar Johannes doopte.  
 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij  zei:  
 ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: 
 “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” 
 … 

 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb:  
 “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.”  … 
  Hij moet groter worden en ik kleiner. 
 Hij die van boven komt staat boven allen,  
 wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde.  
 Hij die  uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft,  
 en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard.  
 Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is.  
 Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God,  
 en God schenkt de Geest in overvloed. 
  

 U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,  
 o Vader, o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 



Overweging 
1. liturgie 
De aankondiging van de geboorten van Johannes de Doper en van Jezus,  
en de geboorte van die beiden, verdelen het jaar in vier seizoenen:  
- de geboorte van Johannes de Doper op 24 juni, rond de langste dag: de dagen worden korter. 
- de geboorte van Jezus op 24 december, winterzonnewende, de kortste dag: de dagen worden langer. 
- de aankondiging van de geboorte van Jezus, op 25 maart, de lente-equinox, het begin van het voorjaar en 
- de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, op 25 september, het begin van de herfst. 
Deze dagen worden Quatertemperdagen genoemd, 'kwartaalsdagen'. 
In de liturgie zijn het dagen van inkeer en ommekeer, van bezinning op ons aardse bestaan,  
onze herkomst: uit stof en onze toekomst: tot stof – 
In het scheppingsverhaal horen we: 
 Toen maakte God, de HEER, de mens.  
 Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus.  
 Zo werd de mens een levend wezen. (Gen.2:7) 

En ter herinnering bij de verdrijving uit het paradijs: 
 "stof ben je, tot stof keer je terug." (Gen 3:19) 
 

De kwartaaldagen brengen de liturgie in verband met ons aardse bestaan  
- het liturgische verhaal van het heil, dat ons vertelt over een nieuwe wereld, waarheen wij op weg zijn, een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dit lineaire verhaal, toekomstgericht met een open einde wordt geënt 
op het verhaal van moeder aarde, de kringloop, waarin alles steeds herhaald wordt en dat zijn eigen ritme 
heeft. De kwartaaldagen of seizoendagen brengen déze wereld in verband met de kómende. 
De goede aarde, waarvan wij oogsten, die wij gebruiken - en ook misbruiken -, 
ontvangt de belofte van nieuw land, van ander leven, leven dat niet verloren gaat. 
Het blijven dagen van zaaien en oogsten  
en het worden tegelijk dagen van gedachtenis en toekomst, van omzien en vooruitzien –  
in de kringloop van de graankorrel breekt leven door dat niet verloren gaat: de toekomst van de Levende. 
2. Johannes de Doper 

De tekst uit het Evangelie zinspeelt op die seizoensverandering: 
 "Hij moet groter worden en ik kleiner", zegt Johannes de Doper, 
De dagen gaan korten, het aantal zonuren wordt minder. 
 

"Ik moet minder worden", dat is het levensmotto van Johannes, 
een zin waar wij en onze tijdgenoten ons maar zelden in kunnen vinden… 
Wij willen groter worden, van kleins af aan, wij leren dat je jezelf niet klein moet maken! 

Ook onze economie moet groeien om mensen aan het werk en in leven te houden, 
om onze welvaart te behouden –  
 grenzen aan de groei erkennen we niet, minder worden, recessie, zien we als een ramp.  
Deze ramp maakt nu deel uit van de door Covid19 veroorzaakte pandemie. 
Duizenden mensen worden ziek, veel van hen sterven of hebben blijvende beperkingen –  
 Miljoenen mensen worden werkeloos en ontelbaar velen weten niet hoe verder … 

Hóe is nu dat te verstaan, wat Johannes zegt? 
Cijfert hij zich weg, zodat er niets over is van hem? en zouden wij dat ook moeten doen? 
Offert hij zich op? en wij? …  
Wat zegt Johannes zelf? Hij zegt:   
  ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn:  
  “Maak recht de weg van de Heer,” (Joh.1: 23) 
een stem in de woestijn – wie hoort hem?  
wie zal recht doen op de weg van de EEUWIGE? 
is het niet vergeefs in de woestijn te roepen?  
Zou hij niet naar de stad moeten gaan? 
 

Op de vraag waarom hij dan doopt, antwoordt hij: 
  ‘Ik doop met water,’ (alleen maar) 
Paulus zegt over zijn doop: 
   ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen  
  en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ 
 



Maakt Johannes zichzelf klein? … of … neemt hij zijn plaats in? … kènt hij zijn plaats? 
Is het misschien dàt wat we van Johannes kunnen leren, onze plaats in te nemen …? Onze plaats te kennen? 
Mogen we groot zijn in de taak die we hebben - op de plaats waar we zijn … 
hoeven we niet steeds hogerop en moeten we niet altijd méér te willen …? Is het soms ook genoeg? 
 

Misschien ligt dáár de kans van de crisis die we beleven: 
niet groter te willen worden dan we zijn, niet hogerop te willen, het is goed genoeg … 
we mogen zijn wie we zijn. zoals we zijn. 
 De Benedictijnse spiritualiteit kan ons helpen:  
 in de Benedictijnse levenswijze zijn alle taken zijn gelijk – dat is bevrijdend !  
 - de afwas doen is net zo belangrijk als een wetenschappelijk boek schrijven, 
 - de planten verzorgen net als les geven, 
 - aardappelen schillen even zinvol als een kunstwerk maken, 
 de enige voorwaarde is dat je het met aandacht en met liefde doet, met hart en ziel … 
 

In onze maatschappij en in ons denken wordt meestal een verschil gemaakt: 
telt de afwas doen niet, huisvrouw of huisman zijn niet, maar boeken schrijven of les geven wel; 
een verschil in aanzien nog eens onderstreept door een verschil in betaling. 
Tijdens de coronacrisis hebben we nieuwe “helden” ontdekt: 
verplegend personeel en artsen, kassières en vakkenvullers, vrachtwagenchauffeurs en vuilnismensen … 
De vraag is: hoe wordt die erkenning, het applaus van balkons, omgezet?  
De vraag is: verdien je het méér te krijgen dan je nodig hebt? en… is meer geld ook meer leven?  
Moeten we misschien naar een economie van genoeg? niet van groei … 
niet langer consu mééren, maar consu-minderen … in navolging van Johannes de Doper … 
Misschien wordt dat ook een les van de crisis: blij te zijn en tevreden met wat je kunt en wat je hebt … 
 

Jezus zal deze gedachte opnemen en zeggen: 
 Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn  

nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; (Mat.11:11) 
 'Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot'  (Lucas 9:48) 
 

3. Isenheimer altaar 
Als Johannes Jezus voorbij ziet komen zegt hij: "Daar is het lam van God" (Joh.1:36) 
Op het Isenheimer altaar, geschilderd begin 16e eeuw heeft Matthias Grünewald dit in beeld gebracht  
door een ongewoon lange wijsvinger – 
Johannes de Doper, een stem in de woestijn en een wijsvinger … 
 

 
Kruisiging 269x307 cm 

 

De wijsvinger wijst op 'het lam van God', aan het kruis, 
- op het Isenheimer altaar met veel dramatiek in beeld gebracht 
- de wonden, de doodsstrijd, de grauwe kleur  
- geplaatst in een doods en donker landschap tegen een zwarte hemel.    
In zijn linkerhand heeft Johannes de Schriften: Jesaja, die troost verlangt en troost ontvangt, we hoorden:  



 "De luister van de EEUWIGE zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft" (Jes. 40:5) 
Johannes de Doper wijst op deze openbaring: de luister van de Eeuwige aan het kruis - 
Jesaja hoort in de stilte van de woestijn een stem, die spreekt over Gods trouw, voor alle tijd - 
en aan het kruis ziet Johannes de Doper Gods trouw. 
Aan Johannes' voet zien we het Lam met zijn kruis,  
ook te zien is een kelk, waarin het bloed van het lam vloeit: 
- de beker van het lijden,  
- de beker van het verbond in zijn bloed, een nieuw verbond 
  nieuw bewijs van Gods trouw voor alle tijd. 
Johannes zegt: 
 "Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt"  
 waarbij we 'zonde' ook mogen vertalen als: 'vergeefsheid'. 
 

Boven Johannes' wijvinger staat het levensmotto van Johannes, 
in het Latijn: "Illum oportet crescere, me autem minui" "Hij moet groter worden en ik kleiner" 
 
Dit altaarbeeld hing in de ziekenzaal van het klooster te Isenheim - nu is het te zien in het museum van Colmar - 
Zieken vonden troost in hem, die door lijden en sterven héén is gegaan en die leeft – 
- troost ondanks de dramatiek van het lijden,  
- ondanks de gepijnigde dode aan het kruis,  
- ondanks de vertwijfeling van de drie links onder het kruis:  
  Johannes, Maria de moeder van Jezus en Maria Magdalena. 
Zieken vonden troost, omdat ze wel beseften dat lijden bij het leven hoort, ook ziek zijn,  
maar dat het niet de bedoeling is en niet het laatste woord heeft. 
4. Johannes de Doper 2 
Johannes, een stem in de woestijn, een vinger die verwijst,  
- die ons wijst op Christus en ons wijst op onze taak, groot of klein,  
- die ons wijst op de plaats die ons gegeven is, zelfgekozen of juist niet – 
Hij zegt ons ook vandaag nog: “Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn…” (Mt.3:8) 
De quatertemperdagen, seizoensdagen, krijgen hun betekenis in de liturgie, 
de vruchten van het veld krijgen de betekenis van vruchten van de Geest – 
"Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?" 
liefde ! vreugde ! vrede ! geduld ! goedertierenheid ! geloof ! èn vragen:  
"te vragen honderduit" … (lied 841)  
 

Johannes kwam om te getuigen van het licht, het licht moet groter worden, niet hij zelf… 
Op de kortste en donkerste dag, winterzonnewende, vieren we de geboorte van hem, 
die het licht voor de wereld is, die onze dagen lichter maakt – Hij moet groter worden …. 
 Het licht (dat) schijnt in de duisternis  
 en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. amen 
 
Lied 600 – luisteren we naar de melodie van Lied 600 en zingt of zegt u de tekst! 

 
 
2.  Licht, geschapen, uitgesproken, 
 Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
 Licht uit Licht, uit God geboren, 
 groet ons als de dageraad! 
 
 3.  Licht, aan liefde aangestoken, 
 Licht, dat door het donker brandt, 
 Licht, jij lieve lentebode, 
 zet de nacht in vuur en vlam! 
 

 4.  Licht, verschenen uit den hoge, 
 Licht, gedompeld in de dood, 
 Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
 zegen ons met morgenrood! 
 
 5.  Licht, straal hier in onze ogen, 
 Licht, breek uit in duizendvoud, 
 Licht, kom ons met stralen tooien, 
 ga ons voor van hand tot hand! 

 



Gebeden 
 Goede God, wij danken U voor Johannes de Doper 
 die ons wijst op Jezus, het lam van God, de Gekruisigde – 
 Wij bidden voor wie zonder oordeel in de gevangenis zit 
 voor wie slachtoffer is van geweld: gekweld, geslagen, gedood … 
 voor wie klein gemaakt wordt of gediscrimineerd – 
allen: Hoor ons bidden, God, en luister, wees nabij in licht en duister  
  Goede God, wij danken U voor Johannes de Doper 
 die zijn plaats inneemt en U groot maakt – 
 Wij bidden voor wie steeds meer wil bereiken, nooit tevreden altijd op zoek  – 
 voor wie zichzelf groot wil maken – vaak ten koste van alles … 
 We bidden voor wie niet meekomt in de strijd om het bestaan – ook juist nu in deze crisistijd - 
 voor wie niet weet hoe verder …? 
 en voor ieder die rustig doet wat gedaan moet worden – 
allen: Hoor ons bidden, God, en luister, wees nabij in licht en duister 
 Goede God, wij danken U voor Johannes de Doper 
 een stem in de woestijn – 
 Wij bidden voor wie door niemand gehoord wordt, voor wie geen stem heeft,  
 Wij bidden voor hen wier stem verstikt is in verdriet en wanhoop 
 en voor wie hen hoort – 
allen: Hoor ons bidden, God, en luister, wees nabij in licht en duister 

 God, wij danken U voor Johannes de Doper 
 die ons zegt tot inkeer te komen en nieuw leven te ontvangen – 
 We bidden voor wie gevangen is in zijn oude leven,  
 voor wie terugverlangt naar vermeend betere tijden 
 laat deze crisis een kans zijn om om anders met de schepping en met elkaar om te gaan – 
allen: Hoor ons bidden, God, en luister, wees nabij in licht en duister  
 Goede God, nog zoveel vragen hebben wij, we zijn er stil van 
 wees ons nabij en hoor ons roepen en ons zwijgen … 
 … 
 samen bidden we zoals Jezus ons gaf te bidden: 
     Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; 
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwade. 

 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  
 
Zegen 
 Over onze harten, over onze huizen, de zegen van God. 
 In ons komen, in ons gaan, de vrede van God. 
 In ons leven, in ons geloven, de liefde van God. 
 Aan ieder einde en nieuw beginnen, de barmhartigheid van God 
 Ga dan de nieuwe week in in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. amen. 
 
 


