
Oude Kerk, zondag 11 december 2016  
Gaudete, de derde Advent, dienst van Schrift en Tafel 
ds. Johan Meijer 
 
 
Profetenlezing Jesaja 35:1-10 
Evangelielezing Matteüs 11: 2-11 
 
preek  
gemeente van Hem die wij met vreugde mogen verwachten 
lieve mensen van God, 
 
Het was in de tijd van m'n eerste gemeente, het was op de zondag Gaudete, de derde Advent, deze 
zondag, dat ik uitlegde wat Gaudete was: 'verheug je of verblijd je'. 
 
Na de dienst, bij het handengeven zegt iemand: Domie, joe hebb'n geliek: wie mot'n goud eetn! 
 
Over verheug je, verblijd je gesproken, ik denk daar altijd aan als Gaudete nadert, dit zijn van die 
gouden momenten, die blijvend blij maken. 
 
Johannes de Doper at niet goed, sterker nog, er waren momenten dat hij helemaal niet at. Jezus 
heeft het daarover in zijn strenge rede tot mensen die naar de woestijn gegaan zijn om Johannes 
daar te vinden. En blijkbaar om het fenomeen Johannes te gaan bekijken. Die vreemde verschijning, 
met zijn heftige uitspraken, zijn felle profetische aanvallen op de macht van deze wereld met al haar 
kromme onrecht, die het leven zo onveilig maakt als een nest slangen. Een fenomeen, waar de 
massa's op afkomen, als een attractie. Wat zou hij vandaag nou weer te melden hebben? Hoe gek 
doet ie deze keer? 
 
Maar hij heeft niet veel te melden, hij is er niet, hij is niet in de woestijn. Hij zit gevangen. Zijn kritiek 
op de gevestigde orden van onrecht en onveiligheid gaat hem de kop kosten, letterlijk. Hij zit in de 
gevangenis en hoort daar over het optreden van Jezus, zijn verre verwant, die ook zijn nauwe 
verwant is. Was hij niet in de schoot van moeder Elizabeth opgesprongen van vreugde, toen de 
eveneens zwangere Maria haar nicht kwam opzoeken? Ze waren toen zo dichtbij elkaar, letterlijk, en 
het opspringen van vreugde zie ik als de diepe herkenning als twee zielsverwanten elkaar ontmoeten. 
En ik zie het ook zo dat de ziel van Johannes toen al, voor zijn geboorte, heel gevoelig was voor het 
goede, het ware, het echte.  
 
Maar het lijkt donker geworden bij Johannes. De Ziener ziet het momenteel niet zo goed. Hij, die de 
dingen altijd zo helder zag, zo zuiver aanvoelde, hij zit gevangen, niet alleen in de gevangenis, maar 
ook in zichzelf lijkt het. Want hij hóórt over de werken van Jezus, en begint blijkbaar te twijfelen of hij 
dan toch wel de Christus is, waar hijzelf zo vurig van heeft getuigd.  
 
Hij zet zijn leerlingen in, Johannes. Vraag eens aan Jezus: 'Ben jij het wel echt, de komende, degene 
waar we naar uitzagen, ben je het, of moeten wij een ander verwachten?' Zijt gij waarop de wereld 
wacht, of wachten wij een ander?  
 
Dat is een heel grote vraag, van Johannes, die in zijn profetisch vuur altijd de grote vragen aan de 
orde stelde, net als zijn vader Zacharias in zijn loflied, toen de engel hem Johannes' komst 
aankondigde: Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost!  
 
Maar wat zou de vraag die Johannes bezighoudt voor hemzelf betekenen? Hij heeft het met 
gevangenschap moeten bekopen, zijn vrijheid van meningsuiting, want hij had koning Herodes 
Antipas aangesproken op zijn onwettige relatie met Herodias en dat kon natuurlijk niet, spreek 
machthebbers nooit aan, want dan worden ze link... Johannes heeft een oneerlijk proces gehad, zeg 
ik de dag na de internationale dag van de Mensenrechten. Amnesty International zou een brief 
moeten schrijven aan die wrede Herodes en een bemoedigende kaart naar Johannes. 
 
Ja, wat voel je allemaal in zo'n cel, waar je verlaten bent van alle waardigheid waarmee de engel ooit 
je geboorte aankondigde? En bovendien, hoe voel je je als je een attractie bent geworden, gezien 
wordt als een rare figuur die bezeten is door een demon?  



 
Jezus benoemt dat richting het volk dat Johannes wil komen bekijken: Want toen Johannes kwam en 
niet at en niet dronk, zei men: 'Hij is door een demon bezeten'.  De Heilige Geest die over hem was 
werd gezien als een onreine geest. Johannes, veroordeeld, bespot.  
 
Het licht is uit bij hem. En de dingen die hij hoort over Jezus... ze lijken zo anders dan hij dacht. Jezus 
benadert de komst van het Koninkrijk op een andere manier. Ook daar refereert Jezus zelf aan in die 
zelfde tirade aan de nieuwsgierige massa: Nu is de Mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel, en 
nu zegt men: 'Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en 
zondaars.' Jezus kan ook fel uit de hoek komen, maar Hij is meer degene die naar je toekomt, Hij 
neemt deel aan je leven, Hij deelt zijn leven met je.  
 
Béiden komen ze van God, Johannes en Jezus, béiden zijn ze door de engel aangekondigd, béiden 
vertegenwoordigen ze God. Op beiden rust Gods zegen, en op beiden de roeping daarvan uit te 
delen. Ze horen bij elkaar, Johannes en Jezus. Voor de geboorte al, en later als Jezus zich als 
volwassene laat dopen, en er bij Johannes die diepe herkenning, waarbij dan de hemel open gaat en 
God spreekt over zijn beminde kind, waar hij zo zielswijs mee is. 
 
Is God nog wel wijs met mij? hoor ik Johannes denken. Is God nog wel wijs met mij? hoor ik mensen 
denken of zeggen. Klopt alles nog wel, wat ik vroeger vurig geloofde? Klopt alles nog wel, waar ik zo 
overtuigd voor stond? Klopt alles nog wel wat anderen tegen me zeiden? Hier, in de gevangenis, 
verlaten door mensen kun je je ook Godverlaten voelen. En dat geldt niet alleen voor echte 
gevangenissen of echte cellen, je kunt jezelf soms ook zo gevangen voelen in je situatie of in jezelf... 
 
Ben jij het die komen zal? Klopt het allemaal nog wel? Heeft het allemaal wel zin gehad en heeft het 
nog zin? 
 
Het antwoord van Jezus: Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien, blinden kunnen weer zien en 
verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden 
worden opgewekt en aan armen het goede nieuws bekendgemaakt.  
 
Mooi hoe Jezus begint met 'blinden kunnen weer zien'. Ook de Godsverduistering van Johannes is 
als een blindheid geworden. En hoe verlamden weer lopen: Ook Johannes mag weer opstaan, al is 
het meer in geestelijke zin. Lieve Johannes, jij mag je weer verheugen, voor jou mag het ook Gaudete 
zijn. Je had het wel bij het rechte eind, en dat verhaal van God met ons gaat echt wel door. Je hébt 
het goed gezien dat ik de Komende was, en je hébt het zo goed gedaan met je verkondiging.  
 
Wat Jezus dan gaat doen vind ik zo mooi, en zo getuigen van zijn zielsverbondenheid met Johannes: 
Hij gaat het voor hem opnemen. Hij gaat de mensen die lelijke dingen over Johannes zeggen de 
waarheid zeggen, degenen die hem uitgelachen hebben, zet hij op zijn nummer. En Jezus citeert de 
profeten, over de weg die hij bereidde, daar in die woestijn. 
 
Daar in die woestijn waar Johannes sprinkhanen at, of soms helemaal niets. Waar hij zich geestelijk 
afstelde op God, zoals mensen dat kunnen die vasten en mediteren en dan de werkelijkheid heel 
scherp en helder zien. En daar dan van gaan profeteren, vurig en heilig, vervuld van Heilige Geest.  
 
Daar in die woestijn waar de profeet Jesaja de mooiste beelden over zag: een bloeiende 
werkelijkheid, waar het water stroomt, waar de doden leven, waar recht en vrede elkaar met een kus 
begroeten. 
 
Waar de Heer een tafel klaar zet, en waar jij aan mag gaan, ook jij vernederde en onbegrepen 
Johannes, de Heer richt voor alle rechtvaardigen een dis aan, voor de ogen van wie je benauwen... 
Hij richt een vreugdedis aan en je beker bloeit over. Hij richt een verheugendis aan, midden in dat dal 
van diepe duisternis. Het mag Gaudete voor je zijn als je ontdekt dat Hij zijn weg met jou niet 
losgelaten heeft, maar juist met jou wil vervolgen. Grote liefde aan mijn zij, U deelt brood en wijn met 
mij. Het mag Gaudete voor ons zijn als wij iets daarvan proeven, vandaag ook symbolisch in brood en 
wijn. Het mag Gaudete voor je zijn, je mag goed eten, goed proeven, goed op je laten inwerken dat je 
Gods geroepene blijft om op de manier van Johannes of die van Jezus iets van dat Komende 
zichtbaar te maken.  
 
Amen 


