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Preek van 7 december 2014, Tweede Advent 
gehouden in ‘De Morgenster’ in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

DE WEG VRIJ MAKEN 

 

Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de 

Heer”’ (Johannes 1,23) 

Ambitie 

Deze week ben ik op cursus geweest. Ook predikanten moeten namelijk 

bijblijven. Daarom is er de verplichte nascholing, dit keer over liturgie. 

Onderdeel van de cursus was dat ik een zogenaamd leerdoel moest formuleren. 

Het gaat er namelijk om dat je jezelf verbetert. U merkt, ook dominees stoten 

op in de vaart der volkeren, want in deze maatschappij is het belangrijk om 

jezelf te onderscheiden. Alles draait om kennis en vaardigheden en ambities. Je 

moet je dus ontwikkelen. Vandaar dat leerdoel. En ik kan verklappen dat ik het 

gehaald heb. En dus kan ik het bijschrijven op mijn CV, want die is misschien 

nog wel het allerbelangrijkst (en dan heb ik het uiteraard niet over mijn 

Centrale Verwarming). 

Maar nu staat vanmorgen bij ons iemand in de schijnwerpers die van dit alles 

het complete tegenbeeld is. Het is Johannes de Doper. Hij had geen CV van 

betekenis. Hij maalden niet om ambities. Hij leek een beetje op die mensen die 

je ziet in het tv-programma’s Joris’ Showroom; excentrieke mensen en rare 

snuiters die zich niks aantrekken van de rest van de maatschappij. Ze gaan hun 

eigen gang zonder zorg over postuur of prestige. ‘Paradijsvogels’ noemen we ze 

ook wel. Kleurrijk, maar apart. Zo iemand was Johannes ook. Markant, maar 

afwijkend. Hij kleedde zich bijvoorbeeld in een mantel van kamelenhaar. En hij 

at sprinkhanen. En net zoals veel andere paradijsvogels hield hij zich op aan de 

rand van de maatschappij, in zijn geval: de woestijn.  

Vreemde vogel. Maar hij trok wel de aandacht. Drommen mensen gingen een 

kijkje bij hem nemen. En dat was ook de geestelijke leidslieden van Israël op 

gaan vallen. Die stuurden dus een onderzoekscommissie met de vraag uit te 

zoeken wie die Johannes was. Wat waren zijn ambities?  
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Onduidelijk 

Veel wijzer zouden ze niet worden. ‘Wie bent u?’ vroegen deze religieuze 

keurmeesters. Johannes had meteen door wat ze wilden weten: ‘Om jullie 

maar meteen de pas af te snijden: ik ben niet de messias,’ zei hij. U moet weten 

dat het in die tijd in Israël wemelde van de figuren die beweerden de messias 

te zijn. Ze zorgden voor nogal wat onrust. En dat was waarschijnlijk ook de 

reden dat de onderzoekscommissie op pad gestuurd was. ‘Daar heb je er weer 

zo één!’ moeten ze gedacht hebben. ‘Nee hoor,’ zei Johannes, ‘Ik niet.’ 

‘Wie bent u dan wel?’ vroegen ze vervolgens, ‘Elia misschien?’ Elia was een 

profeet uit lang vervlogen tijden, maar binnen het Jodendom leefde de 

verwachting dat Elia eens zou terugkomen als voorbode van de messias. Nog 

steeds leeft die verwachting. Als joden de Paasmaaltijd vieren wordt er een 

extra stoel aan tafel vrijgehouden en de deur op een kier gelaten: wie weet 

komt Elia die avond wel. ‘Bent u Elia?’ – ‘Nee, die ben ik ook niet,’ antwoorde 

Johannes – ‘Bent u dan wellicht een gewoon profeet?’ Het leek ‘Wie van de 

drie’ wel. Maar Johannes zag zich ook niet als een profeet. ‘Wie bent u dan 

wel?’ De toon werd ongeduldiger. Ze moesten immers een duidelijk rapport 

indienen. Johannes gaf vervolgens een cryptisch antwoord: ‘Ik ben een stem – 

een stem die roept: maak recht de weg van de Heer.’ 

Het was een citaat uit het oude profetenboek van Jesaja. Het slaat daar op de 

terugkeer uit de ballingschap. God zou zijn kinderen komen halen. ‘Maak de 

weg vrij voor God,’ luidde de boodschap van Jesaja. Die woorden leende 

Johannes om zichzelf te omschrijven. Maar veel duidelijker maakte hij het 

daarmee niet. Tijd voor een leerdoel, zou je kunnen zeggen: Johannes moet 

leren zich wat duidelijker te profileren. 

Middel 

Dat vonden de afgevaardigden uit de kring van de farizeeën kennelijk ook. 

Want hun delegatie bleek ook aanwezig. Was het eerste gezelschap een 

delegatie van de voorgangers uit de tempelliturgie, nu betrof het de 

Bijbelgeleerden. Ze hadden er blijkbaar al bij bestaan, want ze mengden zich in 

het gesprek: ‘Als je geen messias of Elia of profeet bent, waarom doop je dan?’ 

Ja, dat was een kerntaak van Johannes: hij doopte mensen. Vandaar zijn latere 

naam: Johannes de Doper.  
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Opnieuw gaf hij een cryptisch antwoord: ‘Ik doop met water, maar in uw 

midden is iemand die u niet kent.’ Niet: in ons midden, maar: in uw midden. 

Doelt Johannes op iemand in de kring van Bijbelgeleerden? Hoe dan ook, het 

gaat om iemand die niet zoals hij doopt met water. Met water dopen betekent 

misschien zoiets als: iemand afscheid laten nemen van zijn oude leven. Je 

zonden worden afgewassen. Maar daarmee heb je nog geen nieuw leven. Daar 

zal degene die komt voor zorgen.  

Het gaat om iemand die in de ogen van Johannes groter en belangrijker is dan 

hij. Een Godsgezant. Johannes is slechts de bode die oproept de weg voor hem 

vrij te maken. ‘Ik ben niet eens waard zijn veters los te maken,’ aldus de Doper. 

Maar wie is die gestalte die na hem zal komen? Het is alsof de gave van het 

nieuwe te groot is voor woorden. Wij weten over wie hij het heeft, omdat wij 

de afloop kennen. Maar de mensen van toen moeten het gevoel gehad hebben 

in de mist te tasten. Het werd al niet duidelijk wie Johannes was, maar over de 

figuur die na hem zou komen kwam helemaal geen duidelijkheid! 

Duidelijkheid 

Johannes de Doper – zeker naar huidige maatschappelijke normen was zijn 

optreden behoorlijk vaag. Denk er een scherp interviewer als Jeroen Pauw bij 

en je ziet de irritatie groeien. ‘Wollig taalgebruik,’ zou Pauw zeggen. En 

ambities? Johannes had er geen. Hij achtte zich nog niet goed genoeg om de 

veters van de schimmige figuur die na hem zou komen los te maken. Nee, dat 

staat goed op je CV! Het is misschien wel bescheiden, maar teveel 

bescheidenheid brengt je niet verder. Je moet assertief zijn! 

Nou ja, dat was Johannes dan weer wel. Uit andere evangeliën weten we dat 

Johannes bepaald niet op zijn mondje gevallen was. Hij kon donderpreken 

houden waar je van sidderde. Maar daar maak je ook geen vrienden mee, 

trouwens. Nee, het was bepaald niet de ambitie van Johannes om 

maatschappelijk hoger op te komen. In het maatschappelijk leven moet je je 

dienstbaar maken aan wat er van je verwacht wordt. Duidelijk communiceren, 

soepel in de omgang zijn en toch niet over je laten lopen. Johannes had er 

maling aan. Hij zette zijn kaarten maar op één zaak: op de gestalte die na hem 

zou komen – de Godsgezant voor wie de weg vrijgemaakt moest worden. De 

hele missie van Johannes is terug te zien in de ene vinger op het beroemde 
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schilderij van Grünewald. Daar wijst de Doper naar Jezus. Het is de enige taak 

van Johannes: van zichzelf afwijzen.  

Hoe afwijkend! Hoe anders dan wij bijvoorbeeld! Wij hebben heel andere 

doelen. Je hypotheek aflossen bijvoorbeeld. Dat klinkt triviaal, maar zo is het 

wel - zeker als je huis onder water staat. Je moet dan in ieder geval zorgen je 

hóófd boven water te houden! En je wilt daarnaast ook je kinderen laten leren. 

Daarom moet je jezelf verkopen, letterlijk maar ook figuurlijk: je moet zorgen 

dat je iets voorstelt, want anders huurt niemand je in of je krijg ontslag. Hoe 

haaks staat ons leven op dat van Johannes! 

Voorbeeld voor kerk 

En toch kan hij fungeren als rolmodel. Neem onze kerk. Ik bedoel niet alleen 

onze plaatselijke kerk, maar heel de kerk. Die timmert behoorlijk aan de weg. 

We willen ons namelijk laten zien in de samenleving. Missionair aanwezig zijn, 

noemen we dat. In dat kader worden er allerlei creatieve en in het oog 

springende activiteiten ontwikkeld. Niks mis mee. Ik doe er zelf op bescheiden 

schaal aan mee. Denk aan de Johnny Cashdiensten. 

Maar waarom doen we het? Wat zijn de ambities? Om de kerk positief in het 

nieuws te brengen? De kerk heeft bij veel mensen inderdaad een uitermate 

negatief imago. Dat kan wel een opknapbeurt gebruiken. Maar werken aan  

zo’n opknapbeurt kent ook een risico. Voor je het weet ben je alleen bezig met 

opkrikken van status en het imago van de kerk. ‘Wat is daar mis mee?’ zult u 

vragen. Het antwoord luidt: je vergeet zo gemakkelijk wat de kerntaak van de 

kerk is. Want welke kerk doet het goed? De kerk die groeit of mensen trekt? 

Dat is altijd onze valkuil. Daar zijn we altijd van onder de indruk: van getallen. 

Onze landelijke werkgroep heet ‘Missionair werk en kerkgroei’. Alsof groei het 

belangrijkste doel is! Ook met groei is niks mis natuurlijk. Maar de kerk is er 

niet allereerst om te groeien, maar om te dienen.  

Ds. Buskes (voor de jonge generatie: dat was een tv-dominee die alleen oudere 

mensen nog hebben meegemaakt) zei eens: ‘Volle kerken kunnen leger zijn dan 

je denkt, en lege kerken kunnen voller zijn dan je denkt.’ Let wel, daar moet je 

niet van maken: een handjevol mensen in de kerk is dus geen slecht teken. Dat 

argument wordt soms gehanteerd door hen die krampachtig vasthouden aan 

onaantrekkelijke vormen. Maar verkijk je ook niet op volle kerken. Johnny 

Cashdiensten die uitpuilen, maar die het komen van Christus zouden inruilen 
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voor spektakel, zijn leger dan je denkt. Want het doel is: de weg vrijmaken voor 

het komen van Christus naar de mensen. Zoals de Blues Brothers zeiden in de 

gelijknamige film: ‘We are on a mission from God.’ En dat is de taak van de 

gemeente van Jezus: middel zijn voor Gods komen in de wereld. Ze is 

wegbereider voor Christus. Ze wijst van zichzelf af. Ze heeft Johannes als 

rolmodel. 

De weg vrij maken 

Kerkmensen dienen de gang van Christus naar de wereld. Dienen – dat klinkt 

niet erg opwindend. Het doet denken aan een vreugdeloze verplichting. Aan 

iets waar je je toe moet zetten. Aan een opgave die met een diepe zucht doet: 

‘Nou, vooruit dan maar.’ Maar liever deed je iets anders. 

Maar ruimte scheppen voor het komen van God kan het leven juist vrijer en 

blijer maken. Je leert relativeren. Relativeren: daar zit het woord ‘relatie’ in. 

Door je leven in relatie te brengen met Gods komen in de wereld, leer je 

relativeren. Je leven krijgt tegenwicht. Niet alles draait om jou en de zaken die 

jou bezighouden. Waarvoor leef je? Voor je werk? Voor je hypotheek? Voor je 

kinderen? Je man of vrouw? Voor je ouders? Allemaal heel belangrijk. Maar je 

kunt er ook zo vast aan zitten dat het je niet meer loslaat. Je gedachten kunnen 

maar één kant op. Je bent niet vrij. Maar als je opgesloten zit in je eigen 

wereldje kan God er ook niet bij. Dan is de weg geblokkeerd. Er staat teveel in 

de weg. Dat moet opgeruimd worden. Zo geef je God vrij baan. Dan pas kom je 

tot je recht, adem je op.  

Het wonderlijke is dat er juist in het bedrijfsleven de laatste jaren aandacht is 

gekomen voor spiritualiteit. Tal van bedrijfscursussen maken gebruik van 

goeroes. Maar die goeroes worden dan meestal ingezet om het rendement van 

de zaak te verhogen. De goeroe die Johannes is, is het niet te doen om doelen, 

targets, getallen of rendementen, maar om een vreugdevol mysterie: er komt 

iemand het leven lichter maken. Ruim baan! Gooi de deuren open.  

 

 

 


