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1. 

‘Ik kan u niet vinden’. De beveiligingsmedewerker staart naar zijn computerscherm. Ik sta 

afgelopen donderdag voor de balie in het kantoor van acces management, het toegang 

beheer van de VU. Mijn pasje werkt niet meer, dus ik kan de collegezalen niet meer openen, 

niet meer printen en – misschien wel het ergste – geen koffie meer tappen. Gelukkig zijn er 

collega’s. Maar ik wil toch zelf een werkende toegangspas. Daarom sta ik donderdag bij de 

balie. In eigen persoon.  

‘Ik kan u niet vinden’. Het voelt vreemd als ze dat tegen je zeggen, terwijl je voor iemands 

neus staat. Het is een botsing tussen twee werelden: in de computersystemen ben ik 

onvindbaar, maar aan deze kant van de balie voel ik dat ik toch echt besta in de wereld van 

de collegezalen en de koffiemachines, of beter nog van ontmoetingen tussen mensen, 

tussen alle mensen in, in het menselijk gein, zoals het kerstlied zingt.  

Dan krijg ik een ingeving: dit is een metafoor voor wat er gebeurt in de botsing tussen 

Johannes en Jezus, ook een botsing tussen twee werelden. Misschien kan dit ons helpen om 

het Evangelie te verstaan.  

2. 

Bij dat Evangelieverhaal moet je bedenken hoe het past in het grote verhaal van Matteüs. In 

de Bergrede vat hij dat samen als ‘Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid’. Dat zijn de 

sleutelwoorden, dat is de rode draad. Johannes en Jezus preken daarover: bekeer je, want 

het Koninkrijk van de hemel is nabij! En tussen die twee preken van Johannes aan de ene en 

van Jezus aan de andere kant horen we dat verhaal over de doop. Maar daar gaat iets aan 

vooraf: een botsing tussen Jezus en Johannes. Als een oponthoud in het verhaal dat ons 

waarschuwt: niet te snel! Denk niet meteen dat je die doop van Jezus wel begrijpt. Johannes 

de Doper begreep er niets van – en Jezus noemt hem later nog wel de grootste der profeten. 

Er gebeurt namelijk iets vreemds. Om de verrassing te zien, maak ik er een vraag van. Weet 

u hoe vaak in de Bijbel de doop geweigerd wordt? … Dat gebeurt één keer. Uitgerekend bij 

Jezus. Matteüs vertelt het dan ook met enige nadruk. In zulke gevallen vind ik het heerlijk 

om de Staten Vertaling te lezen, liefst zo één met kanttekeningen. Matteüs gebruikt namelijk 

een bijzonder werkwoord. Normaal staat in het NT het werkwoord tegenhouden of 

weigeren, ruim 20 keer. Maar Matteüs zet er hier een voorvoegsel voor dat de weigering 

versterkt. Het is de enige keer in het NT dat dit werkwoord zo voorkomt. En in de Staten 

Vertaling kun je dat horen: ‘Doch Johannes weigerde hem zeer’. En de kanttekeningen 

merken daarbij op: ‘zo met woorden als anderszins’. Dat moet u voor u zien: Johannes 

probeert met alle mogelijke middelen Jezus van de doop weg te houden: pratend met zijn 

armen en handen, met zijn ogen en gezicht, met zijn hele houding. De enige doopweigering 

in het NT zet Matteüs krachtig neer. Opvallend dat hij daaraan veel meer aandacht en tekst 



besteedt dan aan de doop zelf. Dat gebeuren krijgt maar een bijzin, slechts vier woorden: als 

Jezus gedoopt is. Vreemd, toch?  

 

 

3. 

Dat is het verhaal. En wat wil Matteüs ons daarmee nu zeggen? Hij wil een vraag bij ons 

oproepen: waarom weigert Johannes de doop van Jezus – en nog wel zo heftig? Wat staat 

daar op het spel? Ik zie twee redenen voor die weigering. 

De eerste reden horen we bij Johannes zelf. Hij zegt: ‘Ik moet door jou gedoopt worden, en 

dan kom jij naar mij’? Wat bedoelt hij daarmee? Dat merk je in het voorafgaande gedeelte, 

over de preken van Johannes in de woestijn. Radicale preken zijn het over het koninkrijk van 

God: daarvoor moet je je bekeren en een nieuw leven beginnen, zichtbaar in je daden. 

Johannes leeft daar zelf ook naar, met zijn ruwe mantel en zijn sobere voedsel van 

sprinkhanen en honing. Practice what you preach. Radicaal, maar de mensen stromen 

massaal naar hem toe. Er is behoefte aan die radicaliteit, toen en nu. Kijk maar naar de 

wederopstanding van de massale demonstraties.  

Volgens Johannes komt de gerechtigheid pas als wij anders gaan leven. Wij mensen hebben 

er op aarde een puinhoop van gemaakt, daarin zijn wij tekort geschoten tegenover Gods 

opdracht. We zijn zondaren. Daar moet iedereen nu mee ophouden, met dat mooi weer 

spelen en net doen of er niks aan de hand is. How dare you?!   

Ik moet denken aan Greta Thunberg.  

Ik zou op school moeten zitten en dan komen jullie naar ons jonge mensen voor hoop. Hoe 

durf je?  Ik moet door jou gedoopt worden en dan kom jij naar mij? Dat klopt niet voor 

Johannes. Als Jezus verschijnt, dan wordt onze manier van leven radicaal anders: het 

koninkrijk Gods begint, de bijl gaat in de wortel en gerechtigheid gebeurt. Alles wat fout 

gaat, wordt recht gezet, mooie woorden worden eindelijk in praktijk gebracht. Zo zou het 

moeten, dat is de stem van de profeten.  

Maar kijk nou, Jezus verandert niets en gaat ook in de rij staan, net als de andere mensen, 

om als zondaar boete te doen en te delen in de schuld en ellende van de mensen. Zoiets als 

de koning die boodschappen doet in de voedselbank. Johannes begrijpt er niets van. How 

dare you? 

De tweede reden horen we bij Jezus die in de rij staat. Ik denk dat Matteüs die 

doopweigering vertelt zodat Jezus nu op deze plaats kan antwoorden – en het zijn de eerste 

woorden van Jezus in het Evangelie, sterker nog: zijn eerste woorden in het NT. Ze vatten 

zijn levensprogramma samen. Hij zegt: ‘Laat het nu gebeuren, want zo past het ons alle 

gerechtigheid te vervullen’. Daar is sleutelwoord weer, maar anders dan bij Johannes. 

Gerechtigheid vervullen, realiseren – dat moet zo, op deze manier van in de rij gaan staan, 

tussen alle mensen in, naast de andere mensen die je ontmoet in hun tekortkomingen, hun 



schuld, hun verdriet, hun onmacht en leed. Het raakt mij hoe Anton Metske het zegt in het 

lied van straks:  

Gij wilt niet als een onbeschreven blad veraf staan van ons volgekladderd leven;  

ons leven wordt U op het lijf geschreven, Gij stapt in onze dood als waterbad. 

Ons volgekladderd leven. Wat een indringend beeld …. Ik denk aan alle taken in mijn agenda, 

alle notities die ik niet wil vergeten, alle appjes en tweets die dagelijks mijn beeldscherm en 

mijn hoofd vullen, alle meningen en oordelen die me aangewreven en aangeschreven 

worden. Een volgekladderd leven. Is dat fijn? Is het mooi? Wil ik het lezen? Kan ik het 

verstaan? Wat is de zin, wat is de samenhang van al die kladders? Nog indringender wordt 

het voor mij als ik bedenk dat de dichter Anton Metske als straatpastor werkt onder de dak- 

en thuislozen in Arnhem. Hij leeft tussen de volgekladderde levens en probeert die te lezen. 

Dat vraagt geduld. Het is niet eenvoudig.  

4. 

Zo versta ik de boodschap van Matteüs als een vraag: wordt Gods gerechtigheid vervuld via 

de stem van de profeten, die radicale oproep tot anders leven en beter je best doen? Of 

moet er een andere stem klinken, een stem van solidariteit en verbinding, als een stem uit 

de hemel? Zeker, temidden van onrecht en misbruik moet de stem van de profeten klinken, 

is een ethisch appel noodzakelijk. Maar Bonhoeffer noemde die ethiek het voorlaatste. Het 

is niet het laatste, de komst van Gods Koninkrijk brengen wij er niet dichterbij mee. Dan 

moet een duif neerdalen en een mens uit de hemel horen: jij bent mijn geliefde kind.  

Dat is de gerechtigheid van Jesaja 42: mensen recht doen door hen tot hun recht te laten 

komen. Niet schreeuwen, niet je stem verheffen, niet luidkeels roepen in de media, het 

geknakte riet niet afbreken en de kwijnende vlam niet doven. Zoals doet Jezus bij de 

Jordaan. ‘Ons leven wordt U op het lijf geschreven.’ Hij draagt ons bestaan op zijn huid. Ons 

geknakte leven, de kwijnende vlammetjes van onze hoop, moed en motivatie. Soms bijna 

gedoofd. Waarom zou ik nog verder? Wat is de zin? Vandaag horen we dat Jezus in de 

Jordaan is afgedaald en zich zo verdiept heeft in ons volgekladderde bestaan, ja zelfs in onze 

dood alsof hij zegt: nee, jouw kwijnende vlam zal niet doven. Niet bij mij. 

5.  

Kunnen we daar vandaag mee leven? Al die mensen die te horen krijgen: ‘ik kan u niet 

vinden’. Van fraude beschuldigde ouders in de systemen van de belasting; de menselijkheid 

van gedetineerden in het harde regime van de gevangenis, mensen met een 

arbeidsbeperking in de structuren en regels van het UWV – ik noem maar wat voorbeelden 

van de afgelopen week. Voor wie zich verloren voelen, komt Gods gerechtigheid er niet door 

beter je best te doen; niet door tegenover elkaar te staan en te zeggen wat de ander moet 

doen. Maar wat is het dan een weldaad als iemand uit de echte wereld aansluit in jouw rij, 

en onuitgesproken zegt: ik zie je staan, ik heb je gevonden. Een leven van ik en jij, van 

mensen met en naast en voor en bij en achter en met elkaar … zo wil de Heer bij ons zijn.  

In die wereld verlang ik te leven. Laat dat nu gebeuren, laat dat de echte wereld zijn.  



Amen 


