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De engel Gabriël verwoordt de missie
van Johannes de Doper. Daarin ontdek-
ken we opnieuw een aantal trekken
van ‘mensen rondom Jezus’.  Deze ken-
merken kunnen ons vandaag helpen
om de goede houding te vinden waar-
in we Avondmaal vieren. Ze vormen
samen een sleutelwoordenset voor
onze zelfbeproeving.

1 Nederigheid
Hij zal groot zijn voor de Here. Het
leven van Johannes heeft maar één
doel: Jezus aanwijzen als de Christus.
Zijn grootheid bestaat in zijn klein-
heid. Want hij wil niet méér zijn dan
een wegbereider. ‘Zie het Lam Gods!’
(Joh. 2:29-31) ‘Hij moet wassen, ik moet
minder worden!’ (Joh. 3:30)

2 Soberheid
Wijn en sterke drank zal hij niet drin-
ken. Johannes vertoont de kenmerken
van een Nazireeër. Zijn sobere leven
helpt om de aandacht te concentreren
op wat werkelijk belangrijk is. Hoe
sober leven wij? Welke plek hebben
onze aardse schatten in relatie tot
onze hemelse Schat?

3 Geestdrift
Met de heilige Geest zal hij vervuld
worden, reeds van de schoot zijner
moeder aan. Van bijna alle ‘mensen
rondom Jezus’ in Lucas 1 en 2 wordt
gezegd dat ze vervuld worden met de
Geest, en ze aanbidden God met
enthousiasme. ‘Bedrinkt u niet aan
wijn, maar wordt vervuld met de
Geest!’ (Efe. 5:18). Johannes is een met
de Geest gezalfde profeet. Al in de
baarmoeder belijdt hij de naam van
zijn Heer! Over Hem is hij Geestdriftig.

4 Bekering
Velen der kinderen Israëls zal hij beke-
ren tot de Here, hun God. Bekering
heeft te maken met: genadig aan je
zonden ontdekt worden om je vervol-
gens om te keren naar Christus. De
taal die Johannes gebruikt is daarbij
scherp: ‘Adderengebroed’ (Luc. 3:7)
Gedoopt zijn is niet genoeg. Johannes
verkondigt een heel praktische beke-
ring: deel je kleren en je eten, vorder
niet te veel, plunder niet en pers niets
af (Luc. 3:10-14). ‘Wat moeten wij
doen?’

5 Geestkracht
Hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in
de geest en de kracht van Elia. Johan-
nes is Elia de Tweede. Net als die pro-
feet is hij aangewezen, niet op zichzelf,
maar op de Geest en de Kracht van
God. Johannes’ prediking was vol van
Geest en Kracht, want vol van Christus.

6 Eensgezindheid
Om de harten der vaderen te bekeren
tot de kinderenen en de ongehoorza-
men tot de gezindheid der rechtvaardi-
gen. Het lijkt erop alsof de oudere
generatie een voorbeeld moet nemen
aan de jongere generatie. Maar het
gaat hier om een ‘citaat’ uit Maleachi
4:6. Het gaat om eensgezindheid in het
dienen van de Here. Soms ervaren we
die eensgezindheid niet omdat we zo
verschillend zijn: verschillende opvat-
tingen, denkbeelden, voorkeuren, vor-
men. Daarom moeten we onze
eensgezindheid zoeken in Jezus Chris-
tus: het hart van de vaderen én het
hart van de kinderen gaat sneller klop-
pen als het over Hém gaat. Onze eens-
gezindheid vinden we door zijn
gezindheid (Fil. 2:5).

7 Toewijding
Ten einde voor de Here een weltoege-
rust volk te bereiden. Wanneer ben je
er ‘klaar’ voor om Jezus te ontvangen?
Want dat is het doel van Johannes’ pre-
diking. Je bent er ‘klaar’ voor als je
alles loslaat en als je met lege handen

staat. Toewijding is: niets meer vast
willen houden dan Jezus alleen.

Doorpraten
• Vind u de zelfbeproeving voor het

Heilig Avondmaal belangrijk? Hoe
geeft u er zelf vorm aan?

• ‘Om als profeet zijn naam te belij-
den’ (Zondag 12 van de Catechis-
mus). Hoe belijdt u in uw leven de
Naam van Christus?

• Wat is er in uw leven wat u zou moe-
ten loslaten om Christus te kunnen
winnen?

• ‘Daarom vieren wij het Avondmaal
met grote blijdschap’ (Formulier III).
Herkent u dat?

Bidden
‘Trouwe Vader, wilt U ons helpen om
net als Johannes de Doper heel ons
leven toe te wijden aan Jezus Christus.
Geef dat we voor anderen ook wegwij-
zers naar Jezus mogen zijn. Vul ons
daarom dagelijks met uw Heilige
Geest. En leer ons om, als we dat moei-
lijk vinden, te schuilen aan uw Vader-
hart. Dank U voor uw grote genade!
Amen.’

Meer van Christus, 
minder van mezelf.

Avondmaal: 
wij komen, omdat wij 

niets in onszelf hebben, 
maar alles in Christus.

Mensen rondom Jezus: Johannes (derde Advent)

Avondmaal: Hij maakt ons
tot ranken aan de hemelse
Wijnstok, en zo dragen wij

door Hem vrucht.


