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Overdenking van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Goede Herderkerk te Amsterdam op zondag 27 

november 2012 (1e adventszondag). 

Hoofdlezing: Johannes 1:6-8, 19-31. 

Overige lezingen: Jesaja 40:1-5; Romeinen 13:11-14. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Hoe duidt u Johannes aan, de zoon van Zacharias en Elisabet, hij die volgens het evangelie van 

Lucas korte tijd voor Jezus op wonderlijke wijze geboren werd uit voorheen kinderloze, op 

leeftijd gekomen ouders? Hoe duiden wij hem meestal aan die, eenmaal volwassen geworden, 

de taak van voorbereider van de Messias op zich nam? Ja, wij noemen hem Johannes de Doper, 

overeenkomstig de meest in het oog springende handeling die hij verrichtte om zijn volk gereed 

te maken voor de verschijning van Israëls verlosser. 

Johannes doopte. Hij was gewoon, zo lazen wij vanmorgen, te dopen in Betanië, ergens aan de 

oostzijde van de Jordaan. 

Waarom doopte Johannes eigenlijk? Zijn doop is niet de christelijke doop, die nieuw-gelovigen 

met Christus verbindt, zodat ze in gemeenschap met hun gekruisigde Heer hun oude leven 

kunnen afleggen, om vervolgens in de kracht van zijn opstanding een geheel nieuw bestaan aan 

te vangen. Nee, Johannes’ doop is niet de christelijke doop. Johannes’ doop staat op één lijn 

met de joodse proselietendoop, de doop waarmee mensen uit de heidenvolkeren het vuil van 

hun verdorven levenswijze afwassen, voordat zij tot het jodendom worden toegelaten en de 

jongens en mannen onder hen worden besneden. 

Maar wie doopte de Doper dan eigenlijk? Hij doopte toch geen heidenen, geen mensen uit de 

onrein geachte volkeren?! Nee, Johannes riep zijn eigen Joodse volksgenoten op zich te laten 

dopen! Wat een schokkend gebeuren! Wat een akelige confrontatie: een proselietendoop voor 

uitverkoren Joden! ‘Johannes, wij zijn Gods eigen volk, nageslacht van Abraham! Wij zijn toch 

geen vuile heidenen? Waarom zouden wij ons moeten laten dopen?’ 

Johannes de Doper doopt Joden, geen heidenen. Radicaal-profetisch zet hij het mes in al te 

vrome Joodse vooronderstellingen. Wie van zijn volk zich niet, evenals de heidenen, bekeert 

van zijn zondige levenswijze, zal geen enkele baat hebben bij zijn uitverkoren status, maar 

vervallen aan het gericht, het oordeel van de aanstaande Messias. Ongemeen fel noemt de 

Doper, zo lezen wij bij Matteüs en Lucas, zijn al te vrome volksgenoten ‘adderengebroed’, een 

slangennest, dat vergeefs meent het komende messiaanse oordeel te kunnen ontvluchten.1 Laten 

zijn vrome mede-Joden eerst maar eens vruchten opbrengen die van hun bekering getuigen! 

Ja, wij kenden Johannes als Johannes de Doper. Maar nu weten wij ook hoe confronterend zijn 

dooppraktijk moet zijn geweest. Radicaal was de levensomkeer die Johannes van zijn vrome 

volksgenoten vroeg. ‘Wees mededeelzaam naar de armen, pleeg geen fraude, wees tevreden 

met wat je hebt’, hield hij hun voor.2  

Zijn waarschuwingen gelden ook ons, veel later ingestroomde heidenen, die ons intussen 

voorbereiden op de twééde komst van de Messias. Met het oog op die tweede komst hield die 

andere Godsgezant, Paulus, ons vanmorgen in de trant van de Doper het volgende voor: ‘Heb 

uw naaste lief als uzelf. En dit te meer omdat u de tijd kent: dat het moment reeds daar is dat u 

uit de slaap ontwaakt. […] De nacht loopt ten einde, de Dag is nabij. […]. Laten we ons daarom 

onthouden van zwelgpartijen en dronkenschappen, van ontucht en losbandigheid, van tweespalt 

en jaloezie, maar omkleed u met de vernieuwende kracht van de Heer Jezus Christus!’ 

 
1 Zie Mat. 3:7; Luc. 3:7. 
2 Zie Luc. 3:10vv. 
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Johannes de Doper staat op deze eerste adventszondag centraal. Wij weten intussen het nodige 

van hem. Maar dat gold nog niet voor de Joden uit zijn dagen. De evangelist Johannes bepaalt 

ons bij de verwarring die onder joodse theologen ontstaat, wanneer Johannes’ dooppraktijk hun 

aandacht heeft getrokken. Wie is die man eigenlijk die zijn volksgenoten doopt? De 

theologische elite in Jeruzalem wordt geprikkeld door het confronterende optreden van deze 

vreemde snoeshaan. Zou hij wellicht de voorzegde Messias zijn? Het gezantschap dat vanuit 

Jeruzalem tot de Doper wordt gezonden, vuurt een salvo van gerichte vragen op hem af: ‘Wie 

bent u, de Christus?’, ‘Zo nee, bent u Elia?’, ‘Of bent u de Profeet?’ ‘Wie bent u? Zeg het ons, 

opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gezonden hebben!’ 

Met grote stelligheid distantieert Johannes zich van elke messiaanse connotatie die hem wordt 

toegedacht. Hij is niet de langbeloofde Messias. Hij is niet Elia, de profeet die eenmaal met 

vurige paarden ten hemel opgenomen werd en die volgens de joodse eindtijdverwachting 

overeenkomstig profetische woorden uit het slot van Maleachi terug zou komen om zijn volk 

voor te bereiden op de grote dag van de HEER.3 Nee, Johannes is niet de teruggekeerde Elia. En 

hij is evenmin de Profeet, nog zo’n figuur uit de joodse eindtijdverwachting, wiens komst op 

grond van woorden uit Deuteronomium 184 door sommigen verwacht werd. Elke suggestie die 

ook maar in de buurt komt van messiaanse pretenties wijst Johannes resoluut af. 

 

Maar wie is hij dan? Johannes relativeert zijn eigen functie om die van de ware Messias des te 

beter te doen uitkomen. ‘Hij was er eerder dan ik’, hoorden wij Johannes zeggen, ofwel: ‘De 

Messias bestond reeds bij God voor ik geboren werd, en is dus belangrijker dan ik.’ Johannes 

is slechts zijn wegbereider, degene die, overeenkomstig de troostrijke profetie uit Jesaja 40 die 

wij vanmorgen gelezen hebben, met luide stem de mensen oproept hun kromme levenspaden 

recht te maken, hun egoïstische levensstijl om te zetten in een leven voor God en de naaste, 

opdat bij de verschijning van de Messias de heerlijkheid van de HEER zich ook in hun leven zal 

kunnen openbaren. 

Johannes is slechts wegbereider van de Messias, geenszins de Messias zelf. In vergelijking met 

de Messias is hij nog minder dan een slaaf, de dienaar die bij thuiskomst van zijn meester diens 

sandalen afneemt door de sandaalriem los te maken. Zelfs daartoe acht Johannes zich niet 

bevoegd. Laten de heren theologen te Jeruzalem dus niet langer de ogen gericht houden op hem 

die minder dan een slaaf is, maar laten ze op zoek gaan naar degene om wie het werkelijk gaat, 

de Messias die in aantocht is, ja, die al onder hen verkeert en zich spoedig zal openbaren. Alleen 

Hij zal aan zijn volk het messiaanse heil kunnen verschaffen! 

 

Maar wat is dat heil? Wat houdt precies de messiaanse verlossing in, waarnaar het Joodse volk 

uitziet? Opnieuw doet Johannes zijn volksgenoten schokken. Nee, dat heil is, anders dan men 

denkt, niet primair de bevrijding van Israëls vijanden en de komst van het vrederijk voor Gods 

uitverkoren volk. Het heil dat de Messias brengt, gaat veel dieper en is veel breder. Dieper, 

omdat het het grondprobleem aanpakt van alle onheil op aarde: de menselijke zonde. En breder, 

omdat de aanpak van dit grondprobleem niet slechts aan Israël verlossing brengt, maar aan heel 

de wereld. Ongekend verrassend én confronterend zijn de woorden die de Doper uitspreekt, 

wanneer hij uiteindelijk de Messias in de persoon van Jezus van Nazaret ziet naderen: ‘Zie, het 

Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’: daar is  het zoenoffer dat van Godswege 

 
3 Zie Mal. 3:23v [4:5v]. 
4 vs. 15. 
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gegeven is, niet slechts om Israël, maar om heel de wereld voorgoed met Hem in het reine te 

brengen – het van God gegeven fundament waarop diens vrederijk onwankelbaar zal kunnen 

rusten. 

 

Zo mogen wij deze adventstijd ingaan: in de blijde zekerheid dat God óók ons, heidenen, bij 

Jezus’ komst én wederkomst zijn messiaanse heil openbaart in de verzoening van onze zonden 

en in het eeuwige leven, het onvergankelijke leven in Gods vrederijk, dat daaruit voortkomt. 

Niet Johannes brengt ons dat heil, maar Jezus Messias. Johannes roept ons slechts op ons 

bestaan radicaal voor Hem te openen. Zalig wie zijn oproep verstaat en in gemeenschap met 

Jezus van Nazaret, het Lam van God, dit eeuwige leven vindt!   

 

Amen. 


