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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

Een Nobelprijs winnen op je 17e… 

Het overkwam de Pakistaanse Malala Yousafzai deze week.  

Samen met de Indiër Kailash Satyarthi won ze de prijs. En dat 

vanwege hun niet aflatende inzet tegen uitbuiting van kinderen  

en kinderarbeid. Twee winnaars. Maar de aandacht ging het meest 

naar haar uit. Niet zo gek natuurlijk. Het is nogal wat als je op zo  

jonge leeftijd zo’n prijs krijgt. Dat brengt iets in beweging! 

Het doet je wat… Het voelt als een teken van hoop! 

Zou er dan toch iets kunnen veranderen? 

In deze wereld? Aan alle ellende? 

 

Over die hoop ging het ook 2000 jaar geleden bij de Jordaan. 

Net als nu, waren de mensen ook toen op zoek naar tekenen van 

hoop! Vandaar dat de mensen in drommen op Johannes af kwamen.  

Uit alles bleek dat het Johannes diepe ernst was. Alleen al uit de 

plaats waar hij stond. Bij de Jordaan, aan de andere kant van de 

oever, gezien vanuit Jeruzalem. De plaats dus waar Israël had 

gestaan met Jozua voor ze het beloofde land introkken. 

Het laat zien hoezeer het Johannes ernst is:  

Er is een nieuw begin nodig. 

 

En dan het feit dat Johannes mensen doopte.  

Men kende in Israël wel een doop, de zgn. ‘proselietendoop’.  

Dat was een doop waardoor heidenen, mensen die niet-Jood waren 

bij het volk Israël konden gaan horen. Maar de boodschap van 

Johannes gaat veel verder. Hij predikt dat Israël zelf tot  

bekering moet komen, terug moet keren naar God.  

Iedereen moet breken met zijn oude leven. 

Niemand uitgezonderd… 

 

Je kunt je voorstellen dat het vragen oproept in Jeruzalem. 

De Joodse leiders sturen een delegatie op pad die op onderzoek uit 

moet naar de Jordaan. Wat gebeurt er daar precies? En vooral: wie 
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is die Johannes? Misschien heb je zelf ook wel een vraag als je 

vanmorgen de doop van Finn goed gevolgd hebt. Want de woorden 

uit het doopformulier beginnen gelijk over zonde. Niet dat het zo 

mooi is als je een kindje krijgt. Niet dat we hopen dat dit kind 

vooral goede keuzes zal maken. Het gaat over zonde… 

Waarom zo negatief? Er is al zoveel negatiefs… 

Vandaar die hoop dat het anders wordt. 

Vandaar de bewondering voor Malala. 

 

Waarom begint Johannes over zonde? 

En waarom valt het doopformulier met de deur in huis? 

Om te laten zien dat wij onszelf niet kunnen redden. We hopen het 

wel, maar elke keer ontdek je weer dat je bedrogen uitkomt. Hoe 

goed het werk en de initiatieven van mensen in deze wereld ook is. 

De Bijbel peilt het kwaad dieper. Als zonde. Als opstand tegen onze 

Schepper. We zijn God kwijt. En juist daarom staat Johannes daar.  

Om namens God te verkondigen dat er een nieuwe tijd is 

aangebroken. En dat er daarom inderdaad hoop is! 

Dankzij God zelf die in deze wereld komt. 

 

Vandaar ook het antwoord dat hij geeft aan de Joodse leiders. 

“Ik ben het niet”, zegt hij. De Messias niet en evenmin Elia of een 

van de andere profeten. In die dagen was dat de verwachting: dat 

er een groot profeet zou opstaan die de komst van de Messias zou 

aankondigen. Maar Johannes ziet zichzelf anders, bescheidener. 

Hij is de stem van de boodschapper, de heraut die aankondigt  

dat de Koning komt. Niet meer en niet minder… 

 

En de volgende dag klinkt die stem: 

Als Johannes Jezus bij het doopwater van de Jordaan ziet, zegt  

hij: “Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt”.  

In die ene zin laat Johannes zien wie Jezus is. Het woord ‘lam’ was 

voor Israël een heel bekend woord. Het roept de uittocht uit Egypte 

in herinnering, toen het bloed van het lam aan de deurposten 

redding bood. En het roept de offerdienst in herinnering. 

En de woorden uit Jesaja over de Knecht van God. 
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Dat allemaal klinkt hierin door. 

Het laat Jezus zien als Degene die gekomen is om zichzelf te   

geven. Helemaal. Gekomen om Zijn leven af te leggen. Om zichzelf 

te geven als offer voor onze zonde. Je zou kunnen zeggen: hij 

identificeert zich helemaal met onze geschiedenis. 

Met onze zonde, met onze schuld. 

 

Hoe ver gaat dat? Heb je daar wel eens over nagedacht? 

Ik wel, de afgelopen week opnieuw. Op zo’n moment zoek je naar 

voorbeelden om duidelijk te maken wat Jezus doet. Maar eigenlijk 

schiet elk beeld tekort. Ik dacht aan wat pater Van der Lugt deed in 

de Syrische stad Homs. Hij bleef er wonen, ook toen iedereen 

vluchtte. Als teken van hoop… Het kostte hem zijn leven. 

Maar juist zo bleek dat zelfs hij de situatie niet kon veranderen. 

Iemand zei: het lijkt op de artsen die in Afrika mensen helpen in de 

strijd tegen het Ebolavirus. Dat is bepaald niet ongevaarlijk, ook al 

hebben ze speciale pakken en voorzorgsmaatregelen. Maar Jezus 

ging nog verder en daar gaat het beeld mank. Hij ging niet alleen 

onbeschermd, Hij nam het virus ook in zich op, droeg het weg… 

 

Misschien moeten we het dichterbij de Bijbel zelf zoeken. 

In Leviticus lees je hoe het ging als mensen naar de tempel of de 

tabernakel noemen om daar te offeren. Dan moesten ze hun hand 

op het hoofd van het schaap of het lam leggen. Waarom? Om zo hun 

schuld voor God over te dragen op dat lam. Dat zou sterven in hun 

plaats. Dat is wat hier gebeurt, als Jezus gedoopt wordt. 

Hij krijgt alle schuld van de wereld op zich geladen. 

Om het te dragen, weg te dragen naar het kruis. 

 

Daarom, alleen daarom, is dit een hoopvol gedeelte! 

Het gaat veel dieper dan onze goede bedoelingen en ons verlangen 

naar een betere wereld. In Jezus zien we hoe wij er zelf aan toe 

zijn. In de vorige dienst zagen we hoe Jezus bij ons kwam wonen. 

Hoe Hij onze buurman wilde worden. Maar hier zien we hoe onze 

woonwijk eruit ziet, waar Hij komt wonen. Het is een krottenwijk. 

Dit is onze situatie: wij kunnen onszelf niet redden! 
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Daarom is de Bijbel zo eerlijk. 

Om te laten zien, hoe diep Jezus ging om ons te redden. 

Dat Hij onze schuld op zich nam, onvoorwaardelijk. Hij werd 

gedoopt. Ging kopje onder. Hij stierf aan onze zonde. Maar juist 

dat is evangelie. Is boodschap van redding! En als er nu één 

moment is waarop je dat kan zien: dan wel in de doop! 

 

Want in de doop worden de handen opgelegd. 

Maar nu is de beweging de andere kant op. Jezus deelt Zijn 

vergeving en verzoening uit. Aan Finn vanmorgen. En aan iedereen 

die bij Hem komt. Dat is ook het verschil tussen de doop van Johan-

nes en de doop van Jezus. Johannes doopte met water, als een 

teken, een teken van hoop! Er komt Iemand die ons zal redden. 

Maar de doop van Christus is een doop van vervulling. Hij is 

gekomen! Er is redding. Er is hoop. 

Hij zal dopen met de Heilige Geest, zegt Johannes.  

Als Jezus gestorven is aan het kruis, als het Lam van God, en ook  

is opgestaan, dan gaat de hemel open! De Geest wordt uitgestort. 

God zelf komt bij ons wonen. In ons wonen… Dat is Gods antwoord 

op onze vragen. Wij vragen naar het kwaad in de wereld. Maar God 

noemt het kwaad ‘zonde’. Dat gaat over ons… En Hij laat ons zien 

dat wij vergeving en vernieuwing nodig hebben. Maar meer nog:  

dat we dankzij Jezus mogen delen in dat nieuwe begin.  

 

En als je daar soms aan twijfelt, vanwege alles wat je ziet op TV. 

Of vanwege alles wat je ziet aan zonde in je eigen leven, denk dan 

nog eens aan de doop. Het moment dat God je de handen oplegde. 

En je alles schonk wat Jezus in zich heeft: aan liefde, vergeving, 

genade en vrede. Dat Hij Zijn Geest gegeven heeft… 

 

Hij wil ons leren ‘zwemmen’. Leren geloven in Hem. 

Leren leven in het spoor van Christus. Hij die ons leven wilde  

delen. Die zelfs onze schuld op zich nam. En het wegdroeg aan het 

kruis. Zie onze God, de Koning-knecht. Hij heeft Zijn leven 

afgelegd. Zie… Het lam van God dat onze zonde droeg. 

Amen 

 


