Bezinning 251: Johannes de Doper: een geschenk van God
Lucas 1,5-17 = Johannes de Doper - 24 juni - avondmis ABC-jaar

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’.
Een woord bij het Woord
Lucas begint verrassend genoeg zijn evangelie niet met Jezus, maar met Johannes. En wel in
Jeruzalem. Echter niet in een gezin van een hogepriester, maar van een gewone, eenvoudige
priester: Zacharias. Deze man en zijn vrouw Elisabet worden zeer positief afgeschilderd: op drie
manieren zegt Lucas dat ze modelgelovigen zijn. Bij deze mensen begint God de definitieve fase
van zijn heilsplan.
In hoofdstuk een en twee gebruikt Lucas zevenmaal het dubbelwoord ‘verwachting-vervulling’ of
‘belofte-vervulling’. In het eerste geval ligt de nadruk op het volk: zijn verwachting van eeuwen ver
wordt nu vervuld. In het tweede staat God centraal: wat Hij belooft, wordt vervuld. Alles, ook wat
God hier als belofte en verwachting uitspreekt over het kind dat zal geboren worden.
Johannes is vanaf de moederschoot vervuld van de heilige Geest. Deze woorden wegen zeer zwaar
door. De ontvangenis van Johannes kan onmogelijk aan menselijke inzet toegeschreven worden: ze
is enkel en alleen Gods werk, zijn genade. Zo moet alles van deze profeet geïnterpreteerd worden:
hij wordt geleid en gedreven door Gods Geest. De engel vergelijkt hem zelfs met de grootste
profeet, Elia. Een profeet spreekt en treedt op in naam van God en heeft als opdracht de mensen tot
God te brengen. De evangelist Johannes zal schrijven dat Johannes de Geest op Jezus heeft zien
neerdalen bij zijn doop. De Geest in Johannes herkent de Geest boven en in Jezus.
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Het is duidelijk: Johannes is een geschenk van God aan zijn volk, zoals zovele personen uit het
Eerste Testament die op een wonderbaarlijke wijze verwekt zijn: Ismaël, Jozef en Benjamin, Jakob
en Esaü, Isaäc, Samson en Samuël. Maar wie op de meest bijzondere wijze zal ontvangen worden,
is Jezus.
Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat God zijn werk verricht met de eenvoudige, de kleine mens? Welke beloften van God
zie ik vervuld in de geschiedenis? Naar de vervulling van welke beloften verlang ik? Hoe is Gods
Geest aanwezig in mijn leven? Wie is een profeet voor mij?
Bidden met het Woord
God,
doorheen de geschiedenis
neemt Gij het initiatief,
altijd weer, altijd verrassend.
Met Johannes de Doper
zijt Gij de definitieve vervulling begonnen
van uw eeuwenoude beloften:
heil en vreugde voor alle mensen,
eerst voor de eenvoudigen en kleinen.
Vervul alle mensen met uw Geest:
dat we teken en drager zijn
van uw oneindige vreugde,
een geschenk van U aan velen. Amen.
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