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Je krijgt wat je ziet. Een woestijnbewoner, gehuld in een ruwe mantel van kameelhaar bij elkaar 
gehouden door een leren riem: Johannes de Doper. Hij eet sprinkhanen en wilde honing. Je krijgt wat 
je ziet: zijn boodschap is op zijn zachtst gezegd al even ongepolijst als zijn uiterlijk. De Farizeeën en 
Sadduceeën die op zijn doop afkomen begroet hij met Addergebroed! — laten we zeggen: 
Gifkikkers! ‘Goedemorgen, gifkikkers!’ — een opmerkelijke groet om een doopdienst mee te 
openen. Waarna hij verder tegen ze uitvaart en ze duidelijk maakt dat ze voor geen meter deugen. 
Wat lopen wij het onze dopelingen toch altijd naar de zin te maken ☺? Je kunt je afvragen of dat nou 
de juiste missionaire houding is. 
 
In dit alles is Johannes de Doper de reïncarnatie van de profeet Elia, een al even ongelikt persoon. Zij 
zijn om zo te zeggen de oermodellen van wat een profeet is. De profeet is een buitenstaander, hij past 
niet in de normale burgerlijke patronen. Hij is een dwaas, een gek, een nar, een clown, een artiest. In 
zijn kostelijke roman Izebel van Tyrus laat Guus Kuijer koningin Izebel, de tegenspeelster van Elia, 
zeggen over Elia: “De man verontrustte mij. Hij droeg een haren kleed en een lederen gordel was 
om zijn lendenen gebonden. Verder had hij overal haar, veel haar. Op zijn hoofd, in zijn gezicht, op 
zijn armen en benen, nergens een onbegroeide plek. Alleen zijn neus en zijn oren waren naakt. Die 
man vormde een harige eenheid met zijn mantel. Het was niet duidelijk waar de profeet eindigde en 
de mantel begon. Hij was de koning der harigen en de lusthof der luizen. Ik bleef op veilige 
afstand”.1		
					De	profeet	past	niet	in	deze	wereld.	Hij	staat	volledig	aan	de	kant	van	God.	Zijn	waarheid is 
die van de ene en enige God. Waarheid met een hoofdletter. Diversiteit en pluraliteit zijn noties die 
hem vreemd zijn. Vanuit die positie kritiseert hij de status quo en verkondigt de vreemdste visioenen 
over een toekomst waarvan je je kunt afvragen hoe en of die ooit gerealiseerd zal worden. De profeet 
ziet wolven en lammeren, panters en bokjes naast elkaar liggen, kalf en leeuw ziet hij samen weiden, 
koe en beer samen grazen, een kind ziet hij met zijn handje in een slangennest graaien.2 Met de 
complexe politieke werkelijkheid heeft hij niets te maken, het gaat enkel om de Waarheid. En ook 
met de religie en de eredienst heeft hij niets op. Die leiden ook maar af van de waarheid. Denk niet 
dat je God tevreden stelt met offers en mooie liedjes. En ook van theologen moet hij niet veel 
hebben, van die intellectuele beroepsgelovigen die uiteindelijk ook alleen maar de religieuze 
instituten verdedigen en staan voor een lauwheid die met de Waarheid weinig meer van doen heeft. 
Het gaat om de waarheid tenslotte en niets anders, en als het zo uitkomt roeptoetert hij hel en 
verdoemenis over alles en iedereen. Als de Geest hem invalt, spreekt hij het Wort zur Stunde, het 
woord dat dan en daar koste wat het kost gezegd moet worden. 
 
Wat zegt Johannes eigenlijk? Hij beschuldigt de Farizeeën en Sadduceeën die naar hem toekomen 
ervan dat ze het komende oordeel ontvluchten en roept ze op zich te bekeren. Wie of wat die 
Farizeeën en Sadduceeën nu precies zijn doet er nu even niet toe, hier worden ze in ieder geval 
neergezet als leiders van het oude Israël: Wij hebben Abraham als vader, zeggen ze. Zij zijn de 
hoeders van het culturele en religieuze erfgoed, van de traditie, de traditie van Mozes, van de torah, 
de wet: dit is ons volk, dit is onze kerk, dit zijn onze gewoonten, wij hebben hier onze rechten. Zij 
verdedigen de status quo. De profeet staat voor de zelfkritiek, hij eist de tegenstem in de samenleving 
op, het recht op betoging, de vrijheid van meningsuiting.  
     Een profeet kan niet op instemming rekenen. De afkeer die Izebel van Tyrus in Guus Kuijers 
roman van Elia toont is al te begrijpelijk. Het is een natuurlijke reactie als de profeet eraan komt, — 
zo van (ik zal maar zeggen:) zandzakken voor de deur! Natúúrlijk hebben we de neiging ons eigen 
bestaan te verdedigen tegen kritiek. Maar dan zien we niet dat de profeet juist de vraag stelt wat 
werkelijk beschermd moet worden, waar het echt op aankomt. Dan zien we niet dat hij opkomt voor 
wat juist dóór dat leventje van ons waar we zo aan zijn gehecht, juist dóór de religieuze en politieke 
status quo werkelijk bedreigd wordt. Dan zien we niet dat het tijd is voor een grote opruiming. De 
bijl ligt aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en 
in het vuur geworpen. De profeet ziet wat vanuit Gods Waarheid — ja, ja, met een hoofdletter — 
gedoemd is te verdwijnen, en dat kon nu precies wel eens dat leventje van ons zijn dat we koste wat 



het kost willen beschermen en dat we te vuur en te zwaard verdedigen. En dan zien we niet meer dat 
het misschien juist de profeet is die zandzakken opwerpt tegen wat bedreigd wordt. En natuurlijk 
roept dat felle discussies op    
     Ik denk niet alleen aan de Poems for Earthlings hier nu in de kerk en de discussie die dat oproept 
over onze kerk (ónze kerk!, — ónze kerk?).3 Maar ook aan goede onderzoeksjournalistiek die de 
bovenste steen bovenhaalt van misstanden, aan documentaires als Fahrenheit 9/11 en Trumpland van 
Michael Moore over het Amerika van de Twin Towers en van Trump, An inconvenient truth van Al 
Gore over de klimaatcrisis, of, langer geleden, Shoah van Claude Lanzmann over de holocaust en het 
antisemitisme in Polen. Onwelgevallige stemmen die alle politieke correctheid en gevoeligheden 
achter zich laten en zeggen waar het op aankomt. Profetische stemmen. 
     Soms, tot je verbazing, vinden die stemmen ineens massaal gehoor. Greta Thunberg — ook zo 
iemand die door haar ziekte niet in de normale patronen past — leek een roepende in de woestijn 
toen ze met haar handgeschilderde karton voor het parlement in Stockholm zat. En ineens, een jaar 
later, is er een wereldwijde beweging van jongeren. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving 
van de Jordaan stroomden de mensen toe, en ze lieten zich door Johannes dopen in de rivier de 
Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 
 
Johannes zegt nog iets. En dat refereert misschien meer aan ons adventgevoel dan die profeet die ons 
maar om de oren loopt te slaan en ons voorhoudt dat we niet deugen. Na mij komt iemand die meer 
vermag dan ik. En hij, zegt Johannes erbij, zal die grote opruiming uitvoeren. Hij zal het oordeel 
voltrekken. Als je je nog afvroeg over wie Johannes het hier heeft: de lezer van het Matteüsevangelie 
hoeft niet lang op het antwoord te wachten, want meteen in het vers dat volgt op onze schriftlezing 
van vanmorgen staat: Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt 
te worden. Jezus lijkt het project van Johannes de Doper naadloos over te nemen. Maar dat is toch 
niet zo.  
 
     Jezus zegt verderop in het evangelie van Matteüs: De profetieën (…) reiken tot de dagen van 
Johannes (de Doper). En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou.4 De profetie is tot op 
Johannes. Dan komt de Messias, het woord dat mens geworden is. Dat is niet per se allemaal lief en 
aardig, maar het is ook niet uitsluitend donderpreken. Het is je vijand de andere wang toekeren, 
liever zelf ten onder gaan dan je vijand, niet terugschrikken voor een compromisloze waarheid maar 
die niet te vuur en te zwaard verdedigen. Hij aanvaardt zondaars en verzoent ze met zichzelf, met 
elkaar en met God. Hij heiligt het leven, zet ons in een nieuwe modus. Natuurlijk deugen we niet, 
maar God kijkt ook nog eens op een andere manier naar ons, weet van vergeving, aanvaardt ons. Het 
wordt je gegeven, ondanks jezelf. Met Maarten Luther, we zijn tegelijkertijd zondaars en 
gerechtvaardigd. 
     In onze vieringen is er de prediking. Profetisch, kritisch, tegen de machten en de machinaties van 
de macht. Zo je wilt, verkondiging van de Waarheid. Maar dan, na de profetische prediking,  volgt 
het uur van de Messias. In het uur van de Messias is er brood en wijn: het messiaanse leven. Daar 
krijgen wij deel aan het messiaanse leven.5 Op kerst wordt het woord mens. Hier in onze vieringen 
wordt het woord brood en wijn. Sterker nog, meer nog, brekende en delende wòrden wij (wíj! zoals 
we hier zitten!), zoals Paulus zo mooi zegt, het lichaam van de Messias op deze aarde.6 Dat is een 
opgave: dat wij ons er met alle macht voor zullen inzetten dat wie gebroken zijn menswaardig zullen 
leven. Èn het is een een gave — Hij is al gekomen. Het messiaanse leven is hier. 
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