
Enkele gedachten bij Johannes 1 vers 19-28 

 

We kozen als thema voor de vespers in deze adventstijd de woorden “Stem die mij roept”. Dit 

n.a.v. de adventskalender van de PKN. Een mooi thema maar ook een met vragen. Want wie 

roept ons dan? En wat betekent dat dan?  

 

Voor het antwoord op deze vragen geeft het gelezen gedeelte uit Johannes 1 richting. In vers 

23 staat: “Hij (Johannes ) zei “Ik ben de stem die roept in de woestijn: Maak recht de weg van 

de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft”.  

 

Johannes verwijst naar Jezus, de Messias. Zoals de profeet Jesaja dat inderdaad al veel eerder 

deed, in vergelijkbare bewoordingen. In Jesaja 40 lezen we: “Troost, troost mijn volk, zegt 

jullie God: Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar schuld is voldaan. Hoor, 

een stem roept: Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad 

voor onze God. Dit gedeelte is prachtig op muziek gezet door Handel in zijn Messiah.  

 

Ik moest aan deze verzen van Johannes en Jesaja denken toen ik 10 jaar geleden door de Sinai 

reisde en een foto maakte van een kaarsrechte weg door de woestijn. U hebt de foto gevonden 

in uw liturgie. U mag die meenemen. Natuurlijk verwijst Johannes niet concreet naar een 

rechte weg in een dor, droog en verlaten gebied. Het is, denk ik, een metafoor voor het leven 

van Jezus. In zijn leven en sterven is alles anders, is alles weer recht/goed geworden. In hem 

is het koninkrijk van God, het land van belofte, definitief gegrondvest.  

 

In geboorte en het leven van Jezus krijgt ook de bedoeling van God met ons en de wereld 

gestalte. De ‘recht weg’ is ook een oproep om Jezus te volgen en recht te doen. Om met 

elkaar, ieder op onze eigen wijze en met de gaven die ons gegeven zijn, te werken aan een 

nieuwe, rechtvaardige wereld. We zijn nog in dat beloofde land. Als we om ons heen kijken, 

zien we dat de wereld er in veel opzichten niet best aan toe is. De tocht begint in de woestijn. 

En slechts door moeite en vaak verdriet krijgt die nieuwe wereld gestalte. Maar er lonkt een 

fantastisch perspectief:  

 

Ongeziene vreemde verten 

wenken ons van hoger hand, 

uitgeleid uit angst en vrezen 

ligt het leven voor de hand 

 

Als verspieders van de toekomst  

als bewakers van de droom, 

zullen wij het land verkennen 

waar God bij de mensen woont. 

 

Over grenzen van de onmacht 

dragen wij de druiven aan, 

die als teken mogen dienen  

sprekend van een nieuw bestaan. 

 

Voortgedreven op Uw Adem 

aangewakkerd door Uw Geest, 

worden wij tot een oase 

die woestijnen overleeft. 

 

Vergezicht aan ons gegeven 

om te leven uit de dood, 

godsgeschenk dat ons doet dromen 

van de wereld die zal komen. 



 

Gebeden Vesper 7 december 2014 

 

Laten we bidden voor de wereld waarin we leven, 

opdat ze mag uitgroeien tot het koninkrijk 

dat ons van godswege is beloofd. 

Dat het geloof in de toekomst van het koninkrijk, 

ook in duistere tijden, als een werkzame kracht 

onder ons levend blijft. 

Zo zingen wij te samen…….. 

 

Goede God wij bidden u dat we de moed hebben  

om alles wat niet strookt met dat koninkrijk uit ons midden te verwijderen. 

Dat we de kleine tekenen  waarin de komst van het koninkrijk zichtbaar wordt 

niet over het hoofd zien.  

Dat de opgroeiende generatie vertrouwd raakt met de Bijbelse beloften 

waarin het koninkrijk wordt aangekondigd. 

Dat overal ter wereld, ver weg en dicht bij mensen met inspiratie en vanuit belofte 

werken aan de realisering van het koninkrijk. 

Zo zingen wij te samen …….. 

 

Goede God, toon ons uw liefde en wakker in ons de wil aan 

om ons in te zetten voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. 

Dan zal uw koninkrijk dagen op de plaats waar we leven en overal op aarde, 

Vandaag en al onze levensdagen, 

tot in eeuwigheid. 

Zo zingen wij te samen …….. 

 


