Bezinning 253: Johannes de Doper: krachtig door de Geest
24 juni: Johannes de Doper: dagmis: Lucas 1,57-66.80

Het Woord
Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. Haar buren
en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en ze verheugden zich samen
met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen, naar
zijn vader. Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ Ze zeiden tegen haar: ‘Er is
niemand in de familie die zo heet.’ Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde
noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was
verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt en hij
begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het
bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover
nadenken en vroeg zich af: ‘Hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de
Heer beschermde hem.’ […] Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde
in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.
Een woord bij het Woord
Wat God in de tempel door de engel aan Zacharias heeft gezegd, gebeurt ook. De belofte wordt
vervuld. Geen mens kan dat tegenhouden. De woorden ‘de tijd is vervuld’ komen wel eens vaker
voor in de evangelies. Sinds het begin van het christendom leven we in de ‘volheid van de tijd’. We
geloven dat met Jezus van Nazaret de definitieve eindtijd is begonnen. Het Rijk van God is niet
meer louter belofte, maar realiteit. En de geboorte van Johannes is al een begin van die nieuwe tijd,
de volheid, de vervulling van alles wat God ooit heeft beloofd.
Tot tweemaal toe is er sprake van ‘horen’. Het is het eerste gebod voor de joodse gelovige. Geloof
begint met het luisteren naar God. De eerste maal horen de buren en bloedverwanten ‘dat de Heer
zijn ontferming groot gemaakt heeft’ (Naardense vertaling). De activiteit van God valt op. Zijn
liefde is krachtig in zijn daden. Op het tweede ‘horen’ volgt de verinnerlijking: ze bewaren de
woorden over Gods handelen in hun hart. In het diepste van de mens geven Gods woorden energie
en dynamiek, die de menselijke mogelijkheden ver overstijgen.
De naamgeving van het pasgeboren kind bevat drie wonderlijke momenten. Al in de tempel deelde
de engel aan de vader mee hoe het kind zou heten. Op de achtste dag na de geboorte wijkt Elisabet
af van de traditie – in een priesterfamilie staat de trouw aan de traditie hoog in het vaandel. En ook
de vader, die toch priester is, wijkt af van de gewoonte. Hij doet wat de engel hem heeft
opgedragen. Lucas zegt ons hiermee dat God dit kind op een bijzondere wijze aanstuurt. Het moet
Gods diepe identiteit openbaren, en wel met heel zijn leven: genade, ontferming.
Het kind groeit op in de Geest. En daardoor wordt het krachtig. De Geest is inderdaad Gods kracht,
sterker dan het kwaad. Hij maakt de mens dynamisch en vitaal.
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Tenslotte gaat Johannes na zijn kindertijd in de woestijnen leven. Daar vormt de Geest hem verder
om zijn profetentaak op te kunnen nemen (Lucas 3,2). Inhoudelijk vernemen we daar niets over. Dit
is het geheim van God en de individuele mens.
Het Woord in mijn leven
Is mijn luisteren naar Gods Woord voldoende ontwikkeld? Waar en van wie hoor ik vooral Gods
Woord? Ben ik gevoelig voor Gods aansturing? Krijgt de heilige Geest de kans om mij te vormen
en krachtig te maken?
Gebed
Heer en God,
vanaf het begin leidt Gij alles.
Met liefde stuurt Gij de mensen.
Uw beloften zijn groot,
zelfs overweldigend.
Gij vervult ze volkomen
op het moment dat Gij bepaalt.
Met Johannes is de eindtijd gestart,
met Jezus is de vervulling bij ons.
Geef uw Geest aan alle mensen:
maak hen krachtig en sterk
om uw Woord te horen,
het in hun hart te bewaren
en het waar te maken
elke dag van hun leven. Amen.
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