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Als je in de kunst een afbeelding van Johannes de doper tegenkomt, dan is de kans groot dat hij wordt 
voorgesteld met een uitgestrekte arm en een priemende wijsvinger. Zoals u kunt zien op de 
voorpagina van deze liturgie liep ik hem zo ook in Florence tegen het lijf. Hij ziet er verwilderd uit; hij 
houdt zich immers op in de woestijn, ver van de zogenoemde beschaving. Met zekere tred en met de 
wind in de haren loopt hij op iemand af. Zijn blik is helemaal gefixeerd op die persoon. Zijn arm, die 
onnatuurlijk lang is, wijst doelbewust alleen maar van hemzelf af. We moeten zijn blik wel volgen en 
ons inbeelden wat we daar zien. ‘Kijk niet naar mij,’ lijkt hij te zeggen, ‘kijk met mij mee. Zie, het lam 
Gods.’ 
 

Vlak nadat Johannes dit luid en duidelijk heeft bekendgemaakt, horen we dat sommige van zijn 
leerlingen ook daadwerkelijk zijn blik volgen, zich zonder pardon omdraaien, Johannes daar bij de 
rivier laten staan en achter Jezus aanhollen. Je moet het maar kunnen, wat Johannes doet: je hele 
leven in dienst stellen van een ander. Mensen dopen en dan de wijde wereld insturen. Volgelingen 
die aanvankelijk bij jou hoorden zien uitvliegen en zich bij een ander aan zien sluiten. Je moet het 
maar durven: niet toegeven aan de persoonlijkheidscultus waar wij mensen zo snel door verleid 
worden, in de politiek, in de kerk, in de samenleving. Maar Johannes kan het. Hij weet dat het zo de 
bedoeling is. Zijn roeping gaat niet over hemzelf en over de doop die hij aanbiedt. Zijn roeping is 
gericht op diegene die de mensen niet alleen oproept tot persoonlijke ommekeer, maar hen ook 
daadwerkelijk in een nieuwe, door God gegeven werkelijkheid zet. 
 

‘Zie, het lam Gods’, wijst hij. Bekende woorden voor elke kerkganger; misschien wel té bekend. De 
titel ‘lam Gods’ rolt velen van ons makkelijk van de tong. Maar stel je voor dat je die woorden voor 
het eerst hoort, daar aan de oever van de Jordaan. Voordat er ooit een mis is gevierd, voordat er over 
dat ‘lam Gods’ ooit een lied is geschreven of een preek gehouden. Wat een onverwachte beelden en 
echo’s komen er dan opeens naar boven. Van het paaslam dat geslacht wordt om de vrijheid te vieren. 
Van de lijdende dienaar van God die volgens Jesaja zonder tegenstribbelen als een schaap naar de 
slacht wordt geleid. Geen zegevierende messias en grote held, maar iemand die door de diepte van 
de zelfopoffering  moet gaan. Zou je zonder meer achter zo iemand aanhollen – niet wetend wat jou 
dan te wachten staat? 
 

Johannes roept uit: ‘Zie!’ Hij zegt niet, ‘Kom er eens lekker voor zitten, dan zal ik eens haarfijn uitleggen 
hoe het nou eigenlijk zit met die messias, en dan kun je een weloverwogen keuze maken.’ Nee - trouw 
aan zijn eigen methode 
van ommekeer en nieuw begin nodigt hij de mensen uit om zich te heroriënteren. Een sprong in het 
diepe. Hij pakt hen als het ware bij de schouders en draait hen in de goede richting en zegt: ‘Zie!’ 
 

En wat zien ze dan? Iemand die radicaal anders leeft, die volkomen tegendraadse dingen zegt, die met 
huiveringwekkende precisie zijn vinger op de zere plek weet te leggen van mensenlevens, van relaties, 
van de samenleving, van de religie. Die zere plekken, dat is de zonde van de wereld. Dat is waar wij als 
mensen, individueel en samen, tekortschieten; niet rechtmaken wat krom is; een oogje toeknijpen; 
ons eigen belang dienen; niet het beste uit onszelf en elkaar halen. En in het licht van Jezus, in het 
licht van zijn verschijning, wordt dat alles niet alleen haarscherp zichtbaar, maar ook hanteerbaar. 
Want hij is erbij. En hij maakt alles goed. 
 

Maar dan moeten we wel kijken. En dan moeten we wel zien. Dan moeten we de uitgestrekte vinger 
van Johannes durven volgen en heel aandachtig kijken naar wie Jezus is, naar wat hij doet, naar hoe 
de wereld eruitzien in zijn licht. Hoe wij eruitzien in zijn licht. Om dat te kunnen zien moeten wij ons 
wel met onze neuzen dezelfde kant op laten zetten. En dan moeten we gáán, samen, achter Jezus aan. 
 

Dat is het belangrijkste wat wij kunnen doen om de eenheid van alle christenen te vieren en te 
bevorderen. We hoeven ons niet blind te staren op onszelf en elkaar, op wat de kerk er in het verleden 
allemaal van heeft gebakken, op wat ons vandaag als christenen gescheiden houdt. We mogen met 
Jezus mee, als nieuwsgierige, verwachtingsvolle reisgenoten. Op weg naar een toekomst die wij niet 
kunnen zien, maar die in de sterke, zachte handen ligt van hem die ons wil leiden; van hem die ons wil 
bevrijden, troosten en verblijden: Jezus die ons voorgaat. In zijn licht zien wij licht. In hem zijn wij één. 
Amen.         Ds. Marja Flipse 


