Bezinning 108: Je moet hem Johannes noemen 1
24 juni ABC-jaar: Johannes de Doper: avond: Lucas 1:5-17

Het Woord
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de
priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren vrome en
gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen
kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd.
Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er
volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het
reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten
staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan
de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij
werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is
verhoord; je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en
blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn
in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden
met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van
Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht
van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen,
en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
God neemt het initiatief om een nieuw tijdperk te beginnen. Hij bepaalt het moment, de plaats, de
personen, welke priester het wierookoffer mag opdragen, de naam van het kind dat zal geboren
worden, zijn roeping, dat de geest en kracht van Elia hem zullen vervullen … Alles ademt gebed: het is
een priester die aangesproken wordt, de tempel en het wierookoffer, de biddende menigte, de engel,
een smeekbede die verhoord wordt, vervulling door de Heilige Geest. Het heil van de Heilige gaat
vanuit het heiligdom naar ‘velen’.
Menselijkerwijs is het niet mogelijk: Elisabet is onvruchtbaar en Zacharias en Elisabet zijn oud. En
toch realiseert God zijn plan. Voor God is niets onmogelijk. Wat God beslist en zegt, gebeurt ook en
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wel onweerstaanbaar. Hij wil vreugde brengen voor zijn mensen, die zullen juichen en zich
verheugen. Ja, bij Lucas begint het evangelie met de aankondiging dat Johannes zal geboren worden.
Johannes: ‘God is genade’.
De reactie van de mens behoort te zijn dat hij in dat heilsplan van God meegaat en wel voor God. Het
staat er viermaal. En dat hij voor de Heer uit gaat en zijn komst voorbereidt.

Het Woord in mijn leven
Is mijn gebed, alleen en in gemeenschap, een gebeuren waarin God mij mag aanspreken en zenden?
Ervaar ik onze godsdienst als een heilsgebeuren voor velen? Wat is de roeping die God voor mij klaar
had, nog voor ik geboren werd? Volg ik die roeping trouw? In dienst aan de mensengemeenschap van
de wereld, de maatschappij en de Kerk?

Bidden met het Woord
God,
Gij hebt Johannes de Doper vervuld
met Uw Heilige Geest, al in de moederschoot.
Gij hebt hem gezonden
om voor Uw geliefde Zoon uit te gaan,
om de weg voor Hem voor te bereiden.
Dank U wel
omdat Gij zo een nieuw tijdperk begonnen zijt,
waarvan wij vreugdevol mogen genieten.
Dank U wel
voor de Geest die ik mocht ontvangen
bij mijn doopsel en vormsel
en elke dag opnieuw.
Maak mij mijn roeping duidelijk
en geef mij de kracht om trouw te blijven. Amen.

© Eric Haelvoet 2012

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
&
Bartimeus2009

