
 
Zondag 13 december 2020 

derde van de Advent: 

gaudete, verheug u! 

 

Evangelielezing: Johannes 3,22-30 

 

Lied: ‘Een engel roept de oude man’: lied 741, 1+2  

(t. Andries Govaart, m. Willem Vogel) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

‘Een koppig godsgeschenk’. 

Het is de laatste regel van het refrein dat we 

hoorden. Hij blijft een beetje bij me haken, want hij 

zingt niet zo lekker. Met die lange noot op kóppig. En 

waarom koppig, hoezo ‘een koppig godsgeschenk’? 

Maar samen met de lezing van vandaag snijdt de zin 

wel hout. 

 

‘Hij wijst een nieuw bestaan, een koppig 

godsgeschenk’, zongen de zangers. ‘Geschenk’ is niet 

het eerste waar ik aan denk, als ik naar Johannes de 

Doper kijk. Hij roept op tot omkeer. Daar moet je 

vooral zélf iets voor doen, toch? Je leven veranderen. 

Omzien naar wie minder heeft dan jij. Met meer 

compassie leven. 

Maar Johannes kijkt er anders tegenaan. Hij zegt iets 

wat ook over een geschenk lijkt te gaan. ‘Een mens 

kan alleen ontvangen wat hem door de hemel 

gegeven wordt.’ Die omkeer – die kun je alleen 

ontvangen, hoor ik daarin. De compassie met je 

naaste – die kun je alleen ontvangen. Die wordt je 

door de hemel gegeven. Als je die ontvangt, kun je er 

iets mee doen.  

Opnieuw dat geschenk. 

 

Zijn leerlingen zijn vol verontwaardiging bij hem 

gekomen: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant 

van de Jordaan was, over wie u een getuigenis 

afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat 

naar hem toe!’ Wel grappig eigenlijk dat ze dit 

zeggen. Net nog hebben we gehoord dat de mensen 

naar Johannes gaan. Ook Jezus doopt. Maar of er 

ook mensen naar hém toegaan…? We horen het 

niet. 

De leerlingen reageren paniekerig. Het lijkt te komen 

door wat ze meemaken. Eerst die discussie met ‘een 

Jood’. Het zou een tempelgetrouwe Judeeër kunnen 

zijn. ‘Kan dat zomaar, dat dopen?’, hoor je hem 

vragen. En dan is er die ander, die man, over wie hun 

rabbi zo hoog opgeeft. Die kennelijk ook aan het 

dopen is geslagen. Ze worden er ongerust van. 

Is dat niet een bekende onrust? Die vraag: is hij 

beter dan ik? Heeft zij meer succes dan ik? Zien ze 

me wel, krijg ik wel aandacht? Lopen ze me niet 

onder de voet? Deze week kwam ik een antiek 

gezegde tegen: homo homini lupus est. De mens is 

een wolf voor de mens. Al in de Oudheid had men 

dit wantrouwige mensbeeld. Pas op voor de ander, 

die wil je het liefst een poot uitdraaien. Die wil je 

aftroeven. Boven je uitsteken. Jouw plaats innemen. 

 

Johannes, die ik me voorstel als een ruige man, 

gehard door leven in de wildernis, reageert niet 

bruusk of bot. Hij blijft heel rustig. Hij leert zijn 

leerlingen dat er geen sprake is van concurrentie. 

Dat je bij de doop niet gul genoeg kunt zijn. Want is 

die doop ons niet door de hemel gegeven? ‘Een 

mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel 

gegeven wordt,’ zegt hij. Het is de reden waarom wij 

in een doopdienst de doopvragen pas na het dopen 

stellen. Eerst wordt er gedoopt. Want de doop komt 

uit de hemel; God zegt ‘ja’ tegen jou zonder enige 

voorwaarde, nog voordat je iemand bent of iets 

betekent in de ogen van de mensen. 

 

‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de 

hemel gegeven wordt.’ 

Johannes zegt hier nog meer mee. 

Misschien is dit besef wel wat hem tot wegbereider 

maakte. Tot voorloper.  

Voorloper kun je alleen zijn, wanneer je niet de 

gebaande paden gaat. Wanneer je geen meeloper 

bent. Dát hij een voorloper is, dat kun je pas zeggen 

als er tijd overheen is gegaan. Dit verhaal is twee 

generaties later opgeschreven. Toen was het wel 

duidelijk waar hij voorloper van was. Hij maakte de 

weg vrij voor de komst van Jezus, degene die de 



wereld totaal zou veranderen – al zou Jezus dat zelf 

ook nooit beseffen.  

Voorlopers tasten in het duister. Ze volgen niet de 

cultuur, niet de rede, niet het gemak of de veiligheid, 

maar ze volgen hun hart. Als voorloper staat 

Johannes zoveel hij kan open voor het ontvangen. 

Ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt; 

ontvangen van het koppige godsgeschenk. 

 

Voorloper zijn: eigenlijk kennen we dit wel. Als je 

kinderen hebt bijvoorbeeld – of kleinkinderen, of 

kinderen voor wie je vanuit een andere rol 

verantwoordelijk bent. Dan besef je wel dat ze niet 

precies zoals jou moeten worden. Je kijkt aandachtig 

naar wat hen bezielt, waar ze blij van worden, waar 

ze verdrietig van worden. Het beste wat je hebt aan 

compassie en liefde en hoop wil je ze geven, zodat 

dat hun startpunt wordt. En je hoopt dat ze niet alles 

over hoeven te doen wat je in jezelf uit de weg 

moest ruimen. Net zoals onze ouders dat deden. Ook 

zij ontwikkelden zich en ontworstelden zich aan de 

beperkingen van hun achtergrond. Ze gaven ons een 

start mee die op een ander punt begon dan waar hun 

eigen startpunt was. Zij waren onze voorlopers, onze 

wegbereiders. Natuurlijk niet in alles, maar wel in 

veel. 

 

Zou het niet mooi zijn wanneer we zo met elkaar 

omgingen: als voorloper? Niet als meeloper, niet 

bevooroordeeld of angstvallig, maar open voor wat 

je ziet dat een ander nodig heeft? Een houding van 

gunnen is het. Het tegenovergestelde van 

concurrentie. Een houding van open handen en een 

open hart. 

Maar lopen mensen dan niet over je heen? kun je je 

afvragen. 

Het aardige is denk ik: zelfs al doen ze dat, het zal je 

niet treffen. De ontplooiing van de ander is geen 

bedreiging voor je, wanneer je kijkt met de ogen van 

de hemel. De ander gaat haar of zijn weg en jij gaat 

de jouwe. Je kunt alleen ontvangen wat je door de 

hemel gegeven wordt. 

 

Je ziet het aan Johannes de Doper. Hij vergelijkt 

zichzelf met de vriend van de bruidegom, de ‘best 

man’. Hij heeft alles voorbereid en klaargemaakt. En 

hij wordt blij van de stem van de bruidegom. 

 

Misschien kunnen we tegelijk wel voorloper zijn voor 

onszelf. Misschien ligt er iets in ons, iets als een vonk 

van God, dat groeiruimte nodig heeft. In ons heeft 

God immers zijn eigen beeld gelegd. De bijbel noemt 

dat Christus die in ons hart woning maakt – je hoort 

het in sommige oude kerstliederen. 

Ik bedoel niet dat we onszelf een of ander groot doel 

moeten stellen. Niet nog wat meer eisen die worden 

gesteld bovenop wat er al van je wordt verwacht. 

Het heeft meer te maken met durven afwijken van 

de gebaande paden. En het heeft te maken met die 

open handen en dat open hart. Een hart dat liefde 

kan ontvangen, hoe en wanneer en in welke vorm 

van koppig godsgeschenk die ook gegeven wordt. 

Je ontvangt misschien wel meer licht van de hemel 

dan je zou denken. 

Tastend in het duister wordt het licht geboren. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’: 

lied 126a (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 


