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Johannes 1:6-8.19-28 = 3° adventszondag

Het Woord
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het
licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om
te getuigen van het licht. (…) Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem
priesters en Levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ Hij gaf zonder aarzelen
antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de Messias.’ Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u
Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee’, antwoordde hij.
…
‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons
gestuurd hebben - wie zegt u zelf dat u bent?’ Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak
recht de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit de kring
van de farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent en ook
niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met water’, antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand
die u niet kent, Hij die na mij komt - ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te
maken.’ Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Johannes ziet zichzelf als een dienaar. Op de eerste plaats van God. Want God heeft hem gezonden.
Johannes staat dus in dienst van de Heer en Zijn plan met de wereld. De kern van zijn zending is
getuigen van het licht. Verder in het evangelie zal Jezus tot driemaal toe zeggen: ‘Ik ben het licht’
(Johannes 8,12; 9,5; 12,46).
Johannes vat zijn opdracht samen met een mooi beeld: hij is de stem. De stem is niet de hele
persoon. Hij is de stem van een roepende in de woestijn. Het is de Heer die spreekt in de woestijn.
Ooit sprak Hij tot Mozes en gaf Zijn naam. Hij gaf Mozes de Tien Woorden van leven, ook in de
woestijn. God zei zoveel meer in de woestijn. Nu roept de Heer in de woestijn door Johannes om de
weg van de Heer recht te maken.
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Johannes staat ook in dienst van Jezus Christus, de lang beloofde Messias die komt. Hij is slechts de
voorloper van Jezus, die na hem komt en zoveel belangrijker is.
Jezus staat midden onder de mensen die naar Johannes luisteren. Maar de mensen kennen Jezus
niet. Ofschoon Hij de Messias is en zelfs de Zoon van God, bevindt Hij zich onopvallend tussen de
gewone mensen. Hij is mens met de mensen. Hij plaatst zich dus niet boven de mensen, maar Hij wil
een van hen zijn.

Het Woord in mijn leven
In welke zin ben ik een dienaar van God? En een dienaar van Jezus Christus? Op welke manier is
Christus het licht in mijn duisternis? En in de duisternis van de wereld? Zie ik de gewone
menselijkheid van Jezus, een van ons?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Gij zijt zo groot, God zelf,
het Licht van de wereld.
Toch staat Gij midden onder ons,
mens met de mensen.
Zo weinig zijt Gij gekend
en daarom zo weinig bemind.
Ook ik ken U niet voldoende.
Openbaar U aan mij,
zodat ik Uw grootheid ken
en van U kan getuigen
zoals Johannes van U getuigde.
Wees licht voor ons,
vooral voor hen
die in duisternis leven,
om welke reden dan ook. Amen.
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