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Bijbellezing uit Johannes 1:19-28 (Bijbel in Gewone Taal, 2014) 
 
Hier volgt wat Johannes de Doper zei over de messias. 

 
Er kwamen priesters en Levieten uit Jeruzalem naar Johannes de Doper. Ze waren gestuurd 
door de Joodse leiders. Ze vroegen aan Johannes: ’Wie bent u?’ Johannes aarzelde niet, 
maar gaf hun een eerlijk en duidelijk antwoord. Hij zei: ‘Ik ben niet de messias.’ Ze vroegen 
hem: ‘Maar wie bent u dan? Bent u Elia?’ Johannes zei: ‘Nee. ’Toen vroegen ze: ‘Bent u dan 
de profeet die zou komen?’ En weer zei Johannes: ‘Nee.’ Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel 
ons wie u bent! De leiders die ons gestuurd hebben, willen dat weten. Hoe noemt u 
zichzelf?’ Johannes antwoordde met deze woorden uit het boek Jesaja: “Ik ben degene die 
roept in de woestijn. Ik roep: Maak de weg vrij voor de Heer!” 

 
Er waren ook een paar farizeeën naar Johannes de Doper toe gekomen. Die zeiden tegen 
hem: ‘U bent dus niet de messias, niet Elia, en niet de profeet die komen zou. Waarom 
doopt u de mensen dan?’ Johannes zei: ‘Ik doop mensen met water. Maar na mij komt 
iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om zijn schoenen uit te trekken. 
Hij is al gekomen, maar jullie weten niet wie het is.’ 

 
Dat gebeurde allemaal in Betanië, aan de overkant van de Jordaan. Dat was de plaats waar 
Johannes de mensen doopte.  

 
Zalig die het woord van God horen en erover waken – Lukas 11:28 
 

* 
 

Toespraak ‘Waar gaan we heen?’  
 
Alsof je ondervraagd wordt, krijgt Johannes de Doper deze vragen op zich afgevuurd: Wie 
bent je? Bent je Elia? Ben je  een profeet? Vertel het ons! Hoe noem jij jezelf? Als je die 
vragen op je gericht krijgt roept dat een heel onaangenaam gevoel op. Iets van ter 
verantwoording geroepen worden, bazigheid en autoritair. In dit verhaal horen we ze stellen 
door priesters en Levieten, ook een priesterkaste, en door Farizeeën, een joodse groepering 
uit die tijd. En zij hadden allemaal gemeen dat zij erop toezagen dat de religieuze  geboden 
werden nageleefd. Wat buiten hun plaatje viel was dan verwerpelijk, of op zijn minst een 
verantwoording schuldig. En dat zien we hier gebeuren. Johannes de Doper, zijn achternaam 
zegt het al, is aan het dopen. Een verschijnsel in de openlucht in de rivier de Jordaan en voor 
iedereen zichtbaar. Dat verspreidde zich als een vuurtje, en bereikte de stad Jeruzalem, het 
bolwerk van het religieuze leven,  waar de Tempel stond en de geestelijke autoriteiten 
nauwgezet de dienst uitmaakten. Die priesters en Levieten waren dan ook door hun 
meerderen gestuurd om poolshoogte te nemen van wat daar gebeurde, om te onderzoeken 
wie die man eigenlijk was, die daar doopte. Zij konden niet thuisbrengen wat daar gebeurde. 



Dat is iets typisch van ons, dat thuis moeten kunnen brengen wat we niet begrijpen. Dat is 
een beweging van buiten naar binnen, van de ander naar mij. Wij denken vanuit een sfeer 
waarin we ons thuis voelen en waar we ons in hebben genesteld. Vanuit die sfeer 
beschouwen we de wereld en toetsen we dingen of ze goed zijn of slecht. Hoe vaak zeggen 
wij ook niet ‘oh, ben jij er eentje van die of die’? Dan kan je twee kanten op: óf dat waren 
lieve mensen, of nou da’s niet best.  

Een cultuurfilosoof uit mijn studietijd verklaarde dat dat ons westerlingen typeert. 
Wij neigen ernaar alles en iedereen binnen onze eigen wereld te plaatsen, en te beoordelen. 
We moeten iets thuis kunnen brengen, van buiten naar binnen. Alles moet binnen ons eigen 
plaatje passen. Wat daar buiten valt komt op kritiek te staan, en wordt hevig veroordeeld en 
af geserveerd. Je kan zeggen dat dat door die priesters, Levieten en Farizeeën wordt 
vertegenwoordigd. Maar door Johannes de Doper worden zij geconfronteerd met iets dat 
hun structuur en systeem overhoop haalt. Hij geeft niet de antwoorden die zij willen horen, 
en dat bevalt hun niet. Hij vertelt hen dat hij een wegbereider is voor iemand die van 
Godswege komt, en daarbij moeten we dan aan Jezus denken, en die veel groter is dan hij. 
Groter dan hij, betekent ook groter dan zij. In het kort gezegd: degene die komt gaat een 
einde maken aan de verdeeldheid die er in Jeruzalem en in het land heerst onder de mensen 
en die zij met elkaar in stand houden. Een verdeeldheid die lijkt op wat er tegenwoordig 
afspeelt aan ideologieën binnen de jongerenafdelingen van politieke partijen. Er is een 
jongerenafdeling die van de politie af wil, en iedere burger een wapen gunt, en er is een 
jongerenafdeling die antisemitisme belijdt. Daarmee bouwt niemand een vreedzame 
samenleving mee op in solidariteit. Dat is wat Johannes de Doper daar aan het doen is met 
zijn doop. De mensen die zich laten dopen begrijpen zijn punt, en staan voor een andere 
wereld die meer verbindt dan verdeelt. Met dat nieuwe verschijnsel van de doop 
confronteert hij die priesters en Levieten die hebben laten sturen met de vraag, waar zij 
eigenlijk zelf staan. Wat is hun bijdrage aan zo’n samenleving? Hij daagt hen uit, uit hun 
comfortzone te treden.  

De Adventsperiode is de periode van de bezinning: waar gaat het met ons heen? Wij 
bereiden ons voor op het Kerstfeest, het Kind dat voor ons geboren wordt. Wat betekent die 
geboorte voor ons? Dit verhaal wordt in deze periode vaak gelezen, ter bezinning op onszelf, 
wie ben ik, wat doe ik, waar sta ik en wat wil ik? Zoek ik naar bevestiging van mijn denken en 
gelijk? Of ben ik bereid om mijn grenzen te verleggen en nieuwsgierig te worden naar wat de 
ander beweegt, en in het licht van Kerst, wat dat Kind beweegt? 

Het symbool dat bij Advent past is het labyrint. Al vanaf de Middeleeuwen lopen 
christenen het labyrint. We zien er een afbeelding van in de Kathedraal van Chartres, en één 
op een open veld. Een labyrint is anders dan een doolhof waarin je met een hoge muur van 
coniferen op zoek bent naar het centrum en op doodlopende paden terecht komt. Het 
labyrint heeft een ingang die ook weer de uitgang is. Het is het pad van de bezinning op het 
leven, van bewust worden, soms ook van schuldbesef en van vergeving, waar je rustig de tijd 
voor neemt om diep in jezelf nieuwe wegen te vinden en relaties te herstellen. Al bezinnend 
formuleer je antwoorden wie je bent en wilt zijn. Je stapt er anders uit, dan je er inging. 
Waar we heen gaan ligt aan onszelf. 

Misschien kunnen we de Adventskalender, die we dit jaar in onze gemeenten in 
Friesland en Groningen ontvingen, als zodanig beschouwen. Elke dag lezen we een korte 
tekst waarbij we stilstaan, wie ben ik in de relatie tot mijzelf en de ander, tot God, tot dat 
Kind dat geboren wordt en wat we vieren met Kerst? In hoeverre stel ik me open voor Gods 
leiding over mij, over ons? En soms kan het dan zijn, dat je dan een weg vindt die niet door 



iedereen wordt gezien, gehoord of gewaardeerd. Eenzaam en nederig baan je je dan als een 
roepende in de woestijn een weg door het leven, dat het allemaal anders kan met onze 
structuren en systemen waarin we vastlopen. Maar geruggesteund door hem die komen zal, 
gaan we dan verder in het vertrouwen dat Hij met ons meegaat op al onze wegen. 
 
Pieter Post. 
 


