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Lezingen zijn: Jesaja 35:1-10 en Matteüs 11:2-11 
 
Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Johannes de Doper weet het niet meer. Hij zit in de gevangenis. Hij is daar terecht gekomen omdat 
hij kritiek had op de levenswijze van koning Herodes. En in de gevangenis komen de vragen op 
hem af. Heeft hij het goed gezien? Is Jesus degene die komen zou of moeten ze een ander 
verwachten? Ik kan me levendig voorstellen dat die vragen bij hem boven zijn gekomen. Zoals ook 
andere vragen boven kunnen komen bij een mens die terug kijkt op zijn of haar leven. Heb ik het 
goed gedaan? Wat is de zin van mijn leven? Waar had ik anders moeten doen of anders moeten 
kiezen? Is er een rode draad in mijn bestaan? Heb ik een opdracht in dit leven en wat is die 
opdracht dan? Vragen die boven kunnen komen en niet altijd direct worden beantwoord. En ook 
het nieuws dat we horen of lezen kan vragen geven. Er gebeurt veel in onze wereld en in onze tijd. 
Het lijkt er op dat mensen steeds meer zich terugtrekken op het eigen erf en in het eigen land. De 
beweging naar één groot Europa is stil komen te staan, het gaat nu steeds meer terug naar het 
eigen land, de eigen natie, de eigen streek zelfs. En ook daar kun je vragen bij hebben. Hebben 
we het dan fout gedaan? Hebben we fouten gemaakt in de geschiedenis, in onze eigen 
geschiedenis, meer fouten nog dan we zo al weten?  
Vragen genoeg dus en ook Johannes heeft vragen. En hij krijgt antwoord. Jesus is degene die 
komen zou. Want blinden gaan zien, doven gaan horen, mensen met huidvraat worden gereinigd. 
Lammen gaan lopen. Prachtige beelden, Jesus geeft een duidelijk antwoord en noemt Johannes 
daarna een profeet, zelfs meer dan een profeet. Ja, ook als je vragen hebt, ook als je het op een 
moment niet goed weet, dan nog kun je profeet zijn. Jesus valt Johannes niet af, absoluut niet. 
Johannes is als een bode, die een weg baant.  
Blinden gaan zien, doven gaan horen. Dat kun je letterlijk nemen. En als dat letterlijk gebeurt, door 
een wonder, of in onze tijd door een operatie, dan is dat een groot goed. Dan is dat een bevrijding 
voor de blinde of de dove. En een bevrijding past in het koninkrijk van God. Maar het kan ook 
anders. Niet letterlijk, maar anders. De blinde die gaat zien ziet dan het heil niet letterlijk maar 
ervaart het wel, als het ware met een geestesoog. De dove die gaat horen hoort het heil niet 
letterlijk, maar ervaart het wel, als muziek in de oren. Het heil, het goede, Gods genade kan op 
verschillende manieren naar je toe komen en steeds zo dat jij als mens, hoe beperkt je ook bent, 
het kunt ervaren. Het heil kun je ook zien met gesloten ogen, het heil kun je ook horen met 
dichtgestopte oren. En misschien zelfs wel als je het niet wilt horen of zien. Het heil krijgt ook vorm 
in dat gedeelte Jesaja. De woestijn zal zich verheugen. Nou, volgens mij is de woestijn niet zo 
gauw een plek om je te verheugen. Overdag heel warm, 's nachts kan het vriezen en het is er 
droog. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte zal vrolijk zijn. Nu is de woestijn ook een 
plek voor inspiratie, een plek van openbaring soms ook, maar in eerste instantie niet een plaats om 
vrolijk te zijn. De woestijn zal zich verheugen, als de blinde die ziet met gesloten ogen, als de dove 
die hoort met dichte oren, het heil ziet en hoort. En ook bij Jesaja is er sprake van een weg. 
Johannes is als een bode die een weg baant, Jesaja spreekt ook over een weg. Een weg die een 
“heilige” weg genoemd wordt, een weg die geen onreine zal betreden, geen dwaas ook, geen 
leeuw of roofdier. Geen onreine zal die betreden. Dat betekent volgens mij niet dat er allerlei 
borden bij de weg staan met verboden toegang voor deze groepen, of grote hekken die 
tegenhouden, geen poortjes waar je door moet en waarbij je eerst wordt gecontroleerd. Nee, 
volgens mij kan ieder op die weg, ook de leeuw en de onreine, maar die weg verandert de leeuw 
en verandert de onreine. Wie op die weg gaat, die heilige weg, die zal geen roofdier meer zijn. Ook 
geen menselijk of onmenselijk roofdier. Wie op die weg gaat, die heilige weg, die zal niet meer 
onrein zijn, die mag naderen tot God. De onreine mag dat niet, maar wie op die weg gaat, die is 
rein, die doet het goede, die is zuiver van hart. Wie op die weg gaat, is als een bode die de weg 
baant. Als een bode die de weg baant voor hem die komt in Gods naam. Als een bode die de weg 
baant voor de toekomst, toekomst van God, Gods koninkrijk. Johannes is als een bode, maar wij 
kunnen dat ook zijn en wij zullen dat zijn. Binnen onze mogelijkheden, en die zijn groot. Ook al zijn 



we van tijd tot tijd blind en doof voor het heil, wij zullen zien en wij zullen horen en onze benen 
zullen de weg betreden, letterlijk of anders.  
Er gebeurt veel in deze tijd en in onze tijd, kranten staan vol, nieuwsberichten tuimelen over elkaar 
heen. En je zou er moedeloos van kunnen worden, net als van al je vragen. Maar deze tijd is ook 
de tijd van advent. Tijd van wachten en verwachten, tijd voor Kerst, tijd voor de toekomst. Advent 
betekent ook “toekomst”, van het latijnse woord “adventus”. De toekomst komt eraan en de 
toekomst is niet alleen de kerstdagen zo ongeveer aan het eind van deze maand, de toekomst is 
nog veel groter. De toekomst is verbonden met Jesus, zoon van God, de toekomst is ook 
verbonden met God zelf. De komst van Jesus in deze wereld, de komende komst, zal een 
toekomst inluiden die zijn weerga niet kent. Dan zijn er alleen maar heilige wegen, waar geen 
roofdier op komt, ook geen menselijk of onmenselijk roofdier, dan wordt er niet meer geroofd, dan 
is het niet meer de strijd tussen eten of gegeten worden, dan is er niet meer de strijd tussen 
mensen en volken, dan is de vrede wereldwijd en is de mensheid wereldwijd verbonden in Gods 
naam. De hemel op aarde, zoals in het boek Openbaringen wordt geschilderd. De hemel op aarde 
voor alle mensen. Dat betekent de komende komst van Jesus op aarde. En dat lammen gaan 
lopen en blinden gaan zien, dat is een voorteken van die toekomst. En dat mogen wij zien. En 
overal waar mensen antwoorden krijgen op hun levensvragen, overal waar gezien en gehoord 
wordt, op elk moment dat de mens gezien wordt of gehoord wordt, zich gezien of gehoord voelt, en 
daar, juist daar liggen ook onze mogelijkheden. Om de mens te zien en te horen, het gevoel te 
geven gehoord en gezien te worden, om medemens te zijn met elkaar, om elkaar te zien als kind 
van God, zoon of dochter. Daar, juist daar liggen onze mogelijkheden en die zijn groot. En als wij 
elkaar zien als kind van God, dan komt de vrede dichterbij. En dat zou ook wel eens een rode 
draad in ons leven kunnen worden en een antwoord op de vraag wat de zin is van het leven, van 
mijn leven, van ons leven. Als wij elkaar zien als kind van God, dan zijn we op een heilige weg, dan 
zijn we geen roofdier, dan hoeven we geen hekken te bouwen. Als wij elkaar zien als kind van 
God, dan is dat een tegenactie tegen het geweld van onze tijd in, een tegenactie tegen alle 
nieuwsberichten die moedeloos maken, dan is dat een bevrijding van degene die gevangen zit. 
Zeker van degene die onterecht gevangen zit.  
Ik weet niet hoe Johannes het antwoord van Jesus heeft gehoord en wat het met hem gedaan 
heeft. Maar dit weet ik wel: ook Johannes de profeet was kind van God en in het koninkrijk van 
God is hij aanwezig, en zo is hij één van ons. 
Toekomst ligt voor ons als een weg, een weg om te gaan, de weg van Gods koninkrijk. Laten we 
gaan. 
 Amen.  


