
zondag 13 december 2020 in het Kruispunt 
advent 3   (corona-condities) 

 
 
 
 

lezing oude testament (lector)  Jesaja 65, 17-25 
Jesaja 65, 17-25 
17  Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,  
het komt niemand ooit nog voor de geest.  
18  Er zal alleen maar blijdschap zijn  
en groot gejuich om wat ik schep.  
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad  
en schenk haar bevolking vreugde.  
19  Dan zal ik over Jeruzalem jubelen  
en mij verblijden over mijn volk.  
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.  
20  Geen zuigeling zal daar meer zijn  
die slechts enkele dagen leeft,  
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;  
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,  
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.  
21  Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,  
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;  
22  in wat zij bouwen zal geen ander wonen,  
van wat zij planten zal geen ander eten.  
Want de jaren van mijn volk  
zullen zijn als de jaren van een boom;  
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten  
van het werk van hun handen.  
23  Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten  
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.  
Zij zullen, met heel hun nageslacht,  
een volk zijn dat door de HEER is gezegend.  
24  Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,  
ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.  
25  Wolf en lam zullen samen weiden,  
een leeuw en een rund eten beide stro  
en een slang zal zich voeden met stof.  
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil  
op heel mijn heilige berg-zegt de HEER. 
 
orgel/zanggroep Liedboek 453, 1.2.3.   Wachters van de tijd... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 3, 22-30 

Johannes 3, 22-30 
22  Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij 

doopte er. 



23  Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar 
kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. 

24  Johannes was immers nog niet gevangengezet. 
25  Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het 

reinigingsritueel. 
26  Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘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!’ 

27  Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel 
gegeven wordt. 

28  Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik 
ben voor hem uit gezonden.” 

29  De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij 
dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 

30  Hij moet groter worden en ik kleiner. 
 
uitleg bloemschikking 
 
orgel/zanggroep Liedboek 453, 4.5. 
 
 
 
uitleg en overweging 
 
Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---omhoog--- 

 

"Omhoog met de hanenbalk, timmerlui,  

want de bruidegom komt binnen, 

veel groter dan de mensen anders zijn!" 

 

Het zijn heel oude woorden.  

 

Ze zijn van Sappho, Griekse dichteres,  

vijf eeuwen voor Christus.  

 

Een bruidegom is veel groter dan mensen anders zijn.  

 

Op de dag van de bruiloft groeit een bruid,  

een bruidegom, altijd boven zichzelf uit.  

 

Blijdschap, geluk, trots ook.  

 

Op de dag van de bruiloft is iedereen een ster.  

Alles draait om hem of haar.  



En alle mensen vinden dat op die dag  

ook helemaal goed.  

 

Op de dag van de bruiloft ben je gewoon een mens van formaat,  

je groeit boven jezelf uit,  

eigenlijk is elke deur te klein en  

hangt elke hanenbalk te laag.  

 

Ook als je in het gewone leven helemaal niet de neiging hebt  

om in de aandacht te willen staan,  

ook als je een wat verlegen mens bent,  

ook als je liever niet het voortouw neemt  

maar anderen voor laat gaan.  

 

Ook als je in het gewone leven meer het besef hebt  

dat andere mensen meer geluk hebben,  

andere mensen belangrijker zijn of  

meer indruk achterlaten. 

 

Op de dag van de bruiloft draait alles 

om de bruidegom. 

 

 

 

---concurrentie--- 

 

Zo gaat het ook met Johannes de Doper.  

 

Hij heeft, zeg maar, de doop min of meer uitgevonden.  

Hij had succes en het hele joodse land,  

zo staat er bij Marcus, kwam naar hem toe.  

 

Maar dan komt Jezus, die nota bene door hem gedoopt is,  

en doet het hem na.  

En ineens loopt iedereen naar hem toe.  

Terwijl de doop toch van Johannes is! 

 

Iemand anders gaat er met jouw idee vandoor  

en oogst succes.  

Een ervaring die pijn doet, en die we allemaal wel eens  

mee hebben gemaakt... 

 

De leerlingen van Johannes zien Jezus als concurrent:  

ze gaan allemaal naar Jezus toe!, zeggen ze.  

Dat is een wat overdreven uitspraak, gezien vers 23, maar ja,  

het gebeurt wel: overlopers.  

 



Mag dat zomaar?  

En, wellicht: welke doop is dan beter,  

wat is de echte?  

 

Op de markt van levensvragen en religie  

gaat het er soms aan toe als op de weekmarkt.  

 

Waarom gaan de mensen ineens naar een andere kraam?  

Wat vinden ze daar dan?  

Wat moeten wij doen, wat moeten wij veranderen  

in het aanbod? 

 

 

Er is geen concurrentie. Johannes is er duidelijk in.  

 

Wat voor zijn leerlingen een bron van irritatie is,  

is voor hem een reden tot blijdschap.  

Hij is blij met de rol van vriend van de bruidegom.  

 

Het draait niet om hem, het gaat om Jezus.  

Het is volkomen terecht dat Jezus alle aandacht krijgt. 

Hij doet niets anders dan alle aandacht naar Jezus laten gaan.  

 

 

Voor Johannes is er iets veel groters aan het gebeuren  

dan twee concurrenten die bezig zijn  

op de markt van welzijn en religie.  

 

Hij beweegt mee met wat er op dat moment aan het gebeuren is:  

de komst van Jezus naar de mensen.  

 

De doop is niet gewoon handeling van een mens.  

Dit is een hemels gebeuren.  

 

Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven is,  

zegt hij.  

 

En het is ook vast geen toeval dat dit hele gebeuren  

opgeschreven staat vlak na het gesprek  

van Jezus met Nicodemus.  

Het gesprek dat ook eindigde met opnieuw geboren worden  

vanuit de hemel, uit water en geest.  

Dit lijkt wel de illustratie er bij. 

 

 

 

---van boven--- 



 

Johannes kan blij zijn voor een ander.  

Hij is ook belangrijk, want hij  

is de vriend van de bruidegom.  

Dat is genoeg.  

Minder is meer in dit geval.  

 

Een ceremoniemeester gaat toch ook niet denken:  

had ik die bruid maar, die bruidegom,  

had ik maar zo'n groot feest.  

 

Er voltrekt zich hier iets geweldigs:  

hemel en aarde gaan elkaar raken,  

en zijn rol is alleen maar goed.  

De Jesajatekst kun je bijna lezen als illustratie  

van het gevoel van Johannes.  

Alleen maar blijdschap,  

grote vreugde om wat er aan het komen is.  

 

Johannes is de onmisbare wegbereider  

tussen de profeten van het Oude  

en de verkondiging van het Nieuwe Testament.  

De laatste echte profeet als je zo wilt.  

De stem vol van verwachting en hoop.  

 

Hij bereidt het voor,  

hij zorgt dat er geluisterd wordt.  

Dat de mensen in een luisterhouding gaan staan.  

 

En met Jezus komt dan de stem uit de hemel.  

Van boven. 

 

°°° 

Johannes kijkt niet naar de ander als een concurrent,  

hij kan aanvoelen wat er van boven  

aan het gebeuren is.  

 

Zijn leerlingen zijn gefocust op twee mensen 

die dopen, concurrenten blijkbaar, 

maar Johannes ziet datgene waarvan al deze handelingen 

een uitdrukking zijn: God komt naar de mensen. 

 

Het gaat niet om wat uit de mensen opkomt,  

maar om wat op de mensen af komt.  

 

Niet om wat wij kunnen bereiken,  

maar om wat ons kan bereiken.  



 

Eigen inzichten en eigen handelen zijn betrekkelijk.  

 

Het is afstemmen op wat van God naar de mensen komt.  

Dit overstijgt de aardse eenzijdigheid  

van menselijk belang en ook  

van godsdienstige overtuiging.  

 

Dit wordt je aangereikt en de vraag is: voel je het aan?  

Ben je er open voor? 

 

 

 

---vinger--- 

 

De rol van Johannes is, de aandacht te richten.  

 

Hij maakt zichzelf klein zodat de ander groot kan worden.  

Dat is geen concurrentie,  

dat is zijn rol in het grote gebeuren.  

 

De schilder Matthias Grünewald heeft dit uitgedrukt  

met het beroemd geworden schilderij  

op de Isenheimer Altar.  

 

 
 

Johannes wijst naar Jezus.  

Hij geeft richting aan alle belangstelling,  

alle aandacht van de kijker.  

 



Maar dat betekent niet dat hij zelf niets is.  

Hij is wel de vriend van de bruidegom. 

Hij is wel zelf in beeld.  

Hij heeft een heel belangrijke rol.  

 

Met een grote lange wijsvinger  

wijst hij op Jezus, de gekruisigde. 

 

 

 
 

 

 

Dankzij die rol weet iedereen vandaag  

wie Johannes de Doper is.  

 

Het is net als Maria die in haar Magnificat zegt:  

"...vanaf nu zullen alle geslachten mij gelukkig prijzen..." 

 

En laten we nu zelf ook maar een plekje innemen in het geheel.  

 

Wij zijn ook belangrijk. Door te wijzen naar Jezus.  

Door elkaar te wijzen naar Jezus.  

 

Door de hoop te verwoorden die met Jezus verbonden is.  

Door de hoop en de verwachting aan te voelen  

die er is omdat hemel en aarde elkaar gaan raken,  



omdat God naar mensen komt 

in hun vaak zo moeilijke bestaan.  

 

Wij zijn geen Maria en geen Johannes maar het is wel onze rol  

om te wijzen naar Jezus, en zo bij elkaar  

geloof, hoop en liefde  

in de verwachtingsstand te houden.  

 

Matthias Grünewald heeft dit uitgedrukt door aan Johannes de Doper  

zijn eigen uiterlijk te geven.  

Matthias Grünewald staat dus zelf op het schilderij.  

 

En zo spreken we ook over hem, de kunstenaar.  

 

Hij zelf wil ook naar Jezus wijzen met dit schilderij.  

 

Hij, en Johannes, en Maria, en wij allemaal  

- zijn belangrijk, en vinden onze bestemming  

door te wijzen naar Jezus.  

 

En zo een onderdeel te worden  

van dat hoopvolle gebeuren:  

God bij de mensen, licht in het donker.  

 

Blijdschap omdat God om ons geeft en ons bestaan wil delen.  

 

Wijzen naar Jezus is de betekenis die we voor elkaar hebben.  

 

En dan maakt het niet meer uit wie de eerste was,  

de uitvinder van de doop,  

de eerste die naar Christus wijst.  

 

Daar gaat het niet meer om, het gaat om Christus die in ons leeft,  

die door ons onze medemensen ontmoet.  

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
orgel/zanggroep Liedboek 441, 1.2.5.6.   Hoe zal ik u ontvangen... 
 


