Bezinning 68: Getuigen van het licht 1
3° adventszondag B-jaar: Johannes 1:6-8.19-28

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 de Doper is de grote profeet van de advent. Hij is profeet omdat hij door God gezonden is.
Twee woorden vallen in het begin driemaal: getuigen en licht. Johannes is door God gezonden om te
getuigen van het licht. Een profeet is dan ook altijd een dienaar: hij staat in dienst van God.
Johannes heeft dat zeer goed begrepen. Voortdurend zegt hij wie hij niet is: niet de Messias, niet Elia,
niet de profeet. Die dienstbaarheid wordt op een positieve manier helder: hij noemt zich de stem.
Een stem bestaat niet los van de persoon. Hij doopt slechts met water. En hij is het niet waard om de
sandalen van de Messias los te maken. Minder dan een slaaf is hij in vergelijking met Jezus Christus.
Alle aandacht wordt gericht op het licht, op Hem die het Woord van God is. Hij is de enige, echte
Messias. Die Messias is anders dan men verwacht en denkt: Hij valt niet op en is nederig aanwezig te
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midden van de mensen. Ja, Hij deelt ons mens-zijn. En van die Messias is het duidelijk: Hij komt! In
het Latijn: ‘Advenit’ of ‘Advent’. Ja, Christus zal komen. Dit is een zekerheid en onze grote hoop. Het
geeft ons een diep vertrouwen. Wat we op Kerstmis vieren, de komst van Christus, gebeurt echter
altijd, het hele jaar door.

Het Woord in mijn leven
Zie ik mijzelf als het licht of getuig ik als christen van het Licht? Ben ik een persoon van pessimisme of
van vertrouwen? Is mijn vertrouwen gebouwd op het feit dat Jezus Christus komt? Is mijn leven
getekend door nederigheid en dienstbaarheid aan het Rijk van God?

Bidden met het Woord
Goede Vader,
Gij zijt begaan met de mensen,
vooral met de zwakste,
met slachtoffers en noodlijdenden.
Gij wilt dat het recht recht is,
dat mensen tot hun recht komen,
dat ze vrij en menselijk kunnen leven.
Gij zijt de rotsvaste garantie
dat Uw Zoon Jezus Christus, Uw Licht, komt.
Geef dat wij in de duisternis
getuigen van het Licht,
van Hem die nederig maar onweerstaanbaar
te midden van mensen aanwezig is. Amen.
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