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Gemeente van onze heer 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar wanneer die grote feesten achter de rug zijn, de kerstversiering  in 

de doos zit, het nieuwe jaar met alle goede voornemens en goede wensen alweer meer dan een week 

oud is, voelt dat wat onwerkelijk. We ruimen alles op en het leven met z’n ups en downs gaat weer 

verder. Het nieuw is er snel af.  

Juist dan, wanneer we aanlopen tegen dat gevoel, wordt het tijd om goed te luisteren naar het gedeelte 

dat we vanmorgen lazen uit het evangelie. Het vertelt over ene Johannes. Een vreemde man die zich 

ergens in de woestijn ophoudt.  

Uit de andere evangeliën weten we dat de mensen massaal uitlopen om naar hem te luisteren. Ze 

hebben een verlangen, ze willen - misschien net als wij- in hun leven een nieuwe start maken: het 

anders en beter doen, meer vanuit God, minder gericht op hun eigen ik. Maar steeds opnieuw vallen ze 

terug in oude gewoontes. En deze Johannes helpt hen met allerlei adviezen op weg. Hij zegt niet : kijk 

wat je dit jaar allemaal kunt bereiken of kijk nog eens goed wat je online allemaal wel niet kunt 

aanschaffen. Maar hij zegt: kijk eens wat je kunt missen. Zoek het niet in al te grote idealen, maar doe 

je werk naar behoren en maak geen misbruik van je positie. En voor wie werkelijk opnieuw wil 

beginnen en dat oude leven met al die verborgen oneffenheden achter zich wil laten, is er een krachtig 

en zuiverend ritueel...  de doop in de Jordaan. Ja sterven aan het oude leven dat zo zit vastgeklonken 

aan de wereld... reiniging, zuivering en herboren verder gaan. Dat heeft een mens nodig, niet één keer,  

maar als een voortdurende beweging. 

Kennelijk raakt Johannes een snaar. Niet alleen gewone mensen zoeken hem massaal op, ook in de 

machtscentra in Jeruzalem hebben ze van hem gehoord. En vandaag komt er een officiële delegatie  

poolshoogte nemen. Priesters, Levieten, deskundigen. Het zijn weliswaar niet de hoge bazen zelf, 

maar ze slaan een flinke toon aan... Wie bent u? 

Is het kwaad bedoeld? Misschien is dat te veel gezegd, het is ook weer  niet zo dat ze met een 

brandende fakkel voor zijn deur staan, maar er wordt wel degelijk gecontroleerd. Hier in dit oude 

evangelieverhaal klinkt iets door van de lange arm van Minsk, van Moskou, van Peking.... en 

Johannes staat meteen op scherp en geeft z’n visitekaartje af. Ik zal het u maar ronduit zeggen: ik ben 

niet de Messias.  

Ik weet niet hoe vaak u aan een vergadertafel zit, maar wanneer er een nieuw gezelschap bijeen is, is 

het een goede gewoonte om een voorstelrondje te houden. Als zo’n rondje eraan komt, dan voel ik de 

behoefte om me even te concentreren en te bedenken wat ik zoal over het voetlicht kan brengen aan 



ervaring, scholing, markante dingen uit het CV. Het is natuurlijk het mooiste wanneer het lukt  uit de 

losse pols wat dingen te noemen, waaruit blijkt dat je echt wel iemand bent die het een en ander in 

huis heeft....  

En precies dat doet Johannes niet terwijl het moment makkelijk kunnen doen. Hij komt uit een oud 

priestergeslacht. Waarschijnlijk is hij zeer goed geschoold en blaast hij die mannetjes die voor hem 

staan met het grootste gemak omver. Bovendien betekent zijn naam ‘God is genadig’. Allemaal dingen 

waar hij in deze kennismakingsrondje uitstekend mee voor de dag had kunnen komen, maar wat hij 

doet is precies het tegenovergestelde. Ik ben niet de messias, ik ben niet Elia, ik ben niet de profeet of 

de dit of dat of zus of zo...  

Hier staan twee werelden tegen over elkaar. De gereguleerde wereld van systemen, bestuurstafels en 

goed  georganiseerde tempels en de wereld van de ziel die eigenlijk heel andere dingen nodig heeft. 

De uiterlijke wereld van orde, controle en toegangsbewijzen en de innerlijke wereld die zoekt naar 

inspiratie, voeding en een zuiver leven.  

Deze twee brandpunten kunnen ook in je eigen leven met elkaar op gespannen voet staan. Het 

openbare leven waarin veel tijd en energie gaat zitten in je functie, je verplichtingen aan de ene kant en 

dat  innerlijke leven dat verlangt naar eenvoud, dat genoeg heeft aan kleine dingen, dat zich verheugt 

wanneer het je is gelukt om het juiste te doen wanneer je weet dat je God recht in de ogen kunt kijken 

Die tempelpolitie vuurt de vragen op hem af.  

Ben jij soms Elia of ben jij de profeet? De titels liggen voor het oprapen  en het enige wat Johannes op 

dit moment moet doen is de bal inkoppen. De functie elders ligt al voor hem klaar. Hij kan zo een 

mooie ministerspost oprapen en instappen in de auto met chauffeur. Maar Johannes klimt de ladder 

niet op, hij daalt de ladder af. Nee, ik zal het u rechtuit zeggen, ik ben niete de messias.  

Bij zoveel  bescheidenheid vallen zelfs die dienstkloppers even stil. En misschien komen ze voor het 

eerst in hun leven tot een echte vraag. Tot een vraag waar niet al op voorhand het antwoord op weten 

maar waarin ze de ander de ruimte geven.. maar wie zegt u zelf dat u bent. Hoe is het eigenlijk voor 

jou? Even stijgen ze uit boven al hun aannames en vooringenomenheid  

En ze krijgen een antwoord uit de schrift. Anders dan ze hadden verwacht, maar te vinden in het derde 

vers van de mooie troostrede in Jesaja 40. Dit is wie ik ben: de stem van een die roept in de woestijn. 

Zo noemt Johannes zichzelf.  

Een roepende in de woestijn. Het is een  behoorlijk ingeburgerde uitdrukking voor een niet zo fijne 

situatie. Wanneer we spreken over een roepende in de woestijn, dan hebben we het over iemand die 

zich inspant voor een zaak die anderen koud laat. Je kan roepen en waarschuwen zoveel als je wilt, je 

kan nog zulke mooie studies of rapporten overhandigen, maar het leidt allemaal tot niks.  



Wat zijn dat voor mensen, die de moeite nemen om midden in de woestijn hun longen uit hun lijf 

schreeuwen, zonder dat ze worden gehoord?  Waar vinden we ze? Als je goed kijkt overal....   

Het kan gaan over ons als christelijke gemeente. Wij zien hoe heilzaam de weg van de Heer is, 

hoeveel vreugde en licht dat brengt,  maar het lijkt wel alsof dat niemand meer in beweging brengt en 

al die goede woorden ergens in de leegte vergaan.  

Roependen in de woestijn. 

Het kan gaan over ouders van (opgroeiende) kinderen. Wanneer ze het gevoel hebben dat hun 

aanwijzingen, hun geloof, hun waarden de kinderen niet bereiken. Vroeger leerde ik altijd net zo lang 

tot ik het helemaal kende, zei een schoolvriendin van mij met een zucht, maar mijn kinderen vinden 

een mager zesje al lang en breed prachtig.  

In de afgelopen tijd van jaaroverzichten heb ik allerlei wetenschappers voorbij zien komen die al lang 

voor het onheil zich aandiende, hun inzichten wereldkundig maakten. Ze voorspelden de instorting 

van financiële markten, ze zagen het gevaar van woekerpolissen. Ze kenden de zwakke plekken in de 

rivierdijken. Ze zagen dat gegevens over verrijkt uranium het land uit werden gesmokkeld naar landen 

als Pakistan en Iran. Terwijl iedereen hen voor gek versleet, werkten ze in de jaren zestig zeventig aan 

klimaatmodellen die de desastreuze gevolgen van onze levensstijl voor de aarde in beeld brachten.. Ze 

deden onderzoek naar nieuwe manieren om ons immuunsysteem te versterken. En zeker,  soms 

werden hun inzichten opgepakt, soms kregen ze vele jaren later de erkenning die eerder ontbrak, maar 

vaak ook niet en werd de klokkenluider op non actief gesteld of belandde zelfs in de gevangenis.  

Roependen in de woestijn, ik denk dan aan de ministers die de coronacrisis  willen bestrijden en zien 

hoe mensen massaal inkopen doen over de grens. Ik denk aan mensen die soms heel moeilijk werk 

doen in de hulpverlening, , onder mensen die voortdurend weer terugvallen in hun oude en 

destructieve leefpatroon.   

Al dit soort werkers zijn bereid om doen wat nodig is, zonder dat ze worden gehoord,vaak met weinig 

mensen en middelen, zonder waardering.  Integendeel, een schorre keel, bloedende vingers, blaren op 

de voeten, een storm van kritiek...  

Wordt het dan geen tijd om eens mee op te houden met al dat gezwoeg en geploeter? Moet die 

wetenschapper of minister niet gewoon eens lekker op vakantie gaan? Moeten die verzorgers en 

verzorgsters het er niet gewoon bij laten…  Dat is de verleiding. Naar de mens gesproken zou dat het 

juiste zijn om te doen. Maar soms worden mensen ook anders gemotiveerd.  

En hoe vreemd ook, hoe wereldvreemd ook: met díe roepende in de woestijn, begint God iets nieuws. 

Daar ligt de kiem van het heil. Bij mensen zoals Johannes die zeggen waar het op staat: de boodschap 

die ik kom brengen, is aan jullie niet besteed. Maar ik zal ‘m verkondigen tot mijn laatste snik. 



Kijk, zegt Johannes.  Die ene mens, die jullie over het hoofd zien, die ene mens waar je je het liefst 

van wilt ontdoen omdat hij anders is, lastig is, omdat hij in een wereld die grijpt en graait, laat zien 

hoe het anders kan en moet, dat is de Zoon van God. Alleen als je je met hem verbindt, dan wordt je 

gered. Alleen als je gaat in zijn spoor, zul je vinden wat je uiteindelijk nodig hebt. Ik weet het.  Ik 

praat tegen dovemansoren.   Jullie zien dat niet, want zo zijn jullie. Zo was ik ook, maar Hij is vlakbij. 

Ik heb de heilige Geest als een duif op hem zien neerdalen.  

Ach die tempelpolitie, ze staan een beetje glazig te kijken....  

Zoals u ongetwijfeld weet heeft moeder Teresa zich haar hele leven gewijd aan armenzorg in de 

achterbuurten van Calcutta in India, Ooit vroeg een journalist haar: Wordt u daar nou niet moedeloos 

van – zo hard te werken en dan te bedenken dat uw werk maar een druppel op een gloeiende plaats is? 

Moeder Teresa antwoordde hem: God hasn’t called me to be successful, but to be faithful. 

God heeft me niet geroepen om succesvol te zijn, maar om trouw te zijn. 

 

We hebben een jaar achter de rug waarin we weer voorzichtig hoopvol werden, waar we na lange lock 

downs de draad van ons leven aarzelend oppakten, maar de hoop op oplossingen werd al snel de 

bodem ingeslagen. Ministers, deskundigen, wetenschappers, ze doen hun uitstere best, maar hebben 

uiteindelijk ook niet het verlossende woord. Zo is het voor Johannes, zo is het voor u en voor mij. Wij 

kunnen de wereld niet te redden.  Want we zijn niet de messias.  

Maar het evangelie vertelt dat we dat ook niet hoeven te doen.  

Probeer op jouw plek maar te doen wat nodig is, nauwkeurig, aandachtig en vakbekwaam. Hoe gering 

misschien ook. Dat is al heel wat. Misschien zul je op een dag ervaren dat dit er zijn in alle eenvoud 

goed genoeg is  

.… en merk je als Johannes dat je opgenomen bent in een geheim, in een stroom die er voor je was en 

die er ook na je zal zijn. En gaan opeens je ogen open en zie je hoe die Messias dicht bij je is..   

 

Tot slot herhaal ik dat kleine gesprekje tussen Moeder Theresa en die journalist : Wordt u daar nou 

niet moedeloos van – zo hard te werken en dan te bedenken dat uw werk maar een druppel op een 

gloeiende plaats is? 

God heeft jou niet geroepen om succesvol te zijn, maar om trouw te zijn. Probeer daar het komende 

jaar maar bij te blijven en in vertrouwen op Hem die zegenrijk nabij is. Amen  


