
Fonteinkerk, 6 juni 2021 

Lezingen: Mattheüs 3:13-17 en Johannes 3:22-30 

 

Zo af en toe vind ik het leuk om mijn kerkenraad een beetje op stang te jagen, en dan begin ik een 

verhaal over “de verdampende voorganger”. Dan vertel ik hoe een predikant steeds ouder en 

vermoeider begint te worden, zich steeds meer uit het openbare bestaan terugtrekt, steeds méér gaat 

nadenken en filosoferen en steeds minder begint te zeggen en te doen. Aan mijn collega’s in 

Amersfoort leg ik het meestal als volgt uit: “In de komende jaren zullen jullie zien hoe ik steeds 

doorschijnender, transparanter zal worden. En op een dag, als je bijna geheel door me heen kunt 

kijken, hoor je opeens “plop”, - en dan ben ik verdwenen, in rook opgegaan!” De verdampende 

voorganger: de meningen hierover zijn verdeeld. Ikzelf vind het een prachtig concept, passend bij deze 

levensfase en bij het leven als zodanig! De rest van de kerkenraad vindt het een belachelijk idee, en wil 

er niet over praten… Daar leg ik mij dan maar bij neer: best, we praten er niet over, ook al goed! 

 

Maar toen ik deze week zat te lezen in het Johannesevangelie, voelde ik mij niet weinig geruggesteund 

door de woorden van Johannes de Doper: “Hij moet groter worden, en ik kleiner.” “Zie je nou,” dacht 

ik, “die Johannes begrijpt het! Het concept van de “verdampende voorloper”, van de “wegzwevende 

wegbereider”. Johannes heeft het dóór!”  

 

Het begint allemaal bij het gemopper van Johannes’ leerlingen. Eerst was Johannes de enige die aan 

het dopen was, en waren zijn leerlingen trots dat ze hem daarbij konden assisteren. En nu horen ze dat 

Jezus van Nazareth óók aan het dopen is, en dat de mensen nu naar Jezus gaan in plaats van naar 

Johannes. “Rabbi, die 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 nu naar Hèm toe!” Je hoort hun boosheid in hun 

weigering om de naam van Jezus uit te spreken. Hoe durft “die man” de concurrent te worden van 

“hun” grote meester Johannes? 

 

Wij mensen vallen altijd weer voor de grootste, de mooiste, de beste of de slimste. Het draait bij ons 

steeds om aanzien, prestatie en macht. De leerlingen van Johannes waren bang voor gezichtsverlies: 

stel je toch voor dat hun meester niet meer de belangrijkste zou zijn, stel je toch voor dat zij leerlingen 

zouden zijn van een tweederangs rabbi… In Mattheüs 18 stellen de leerlingen van Jezus een vraag: 

“Wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk van de hemel?” Zij zijn dus nèt zo gefixeerd op status 

en macht als de leerlingen van Johannes. Maar dan zet Jezus een kind in hun midden, met de woorden: 

“Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk (…) zeker niet binnengaan. Wie 

zichzelf vernedert en wordt als een kind, die is de grootste in het Koninkrijk van de hemel.” Jezus 

bedoelt hier niet dat we allemaal moeten “geloven als een kind” of “denken als een kind”. Het gaat 

over het afzien van grootheid, status of machtsvertoon. In de woestijn weerstond Jezus zelf de 

verleiding van de macht. Zijn volgelingen mogen Hem volgen op dat spoor van liefde, 

zelfverloochening en geduld; dáárin schuilt hun “grootheid”. Ook Johannes de Doper begrijpt dat. Met 

zijn woord “Hij moet groter worden, en ik kleiner” zet hij onze gedachten over groot en klein op hun 

kop. 

Johannes de Doper was begonnen met dopen in de Jordaan. Tot dan toe werd dat doopritueel alleen 

maar toegepast op niet-joodse mensen die wilden toetreden tot het joodse geloof. Het onderdompelen 

in de rivier betekende: je spoelde je oude, heidense leven van je af, om zo een nieuw begin te kunnen 

maken als lid van het Verbondsvolk. Johannes was de eerste die Joden begon te dopen. Ook hij legde 

de nadruk op reiniging en zuivering: zet een punt achter je liefdeloze gewoontes, was je oude leven 

helemaal van je af, en begin een nieuw leven met de komende Messias. De doop was in de ogen van 

Johannes een grote schoonmaak, het moment van wedergeboorte, een nieuw begin. Een mens moet 

bewust de keuze maken voor God.  

In het verhaal van Mattheüs 3 begrijpt Johannes er niets van dat Jezus zich wil laten dopen. Waarom 

zou Jezus, de enige die zich werkelijk gedraagt als Verbondspartner van God, zijn verleden van zich af 

moeten spoelen? Alle mensen hebben een schoonmaak nodig, maar Jezus toch niet? Johannes probeert 

Jezus tegen te houden, volgens het Mattheüsevangelie met de woorden: “Ik zou door U gedoopt 

moeten worden, en dan komt U naar mij??”  

 



Jezus daalt af in het water, en Johannes begrijpt het niet. Maar juist zó laat Jezus zien wie Hij is, en 

wat Hij komt doen. Hij gaat tussen de mensen in staan, midden in de vuiligheid van deze wereld. Hij is 

niet zoals de goden in de oude Griekse mythen, die nectar drinkend wat rondhangen op de Olympus. 

Hij verschijnt niet als een triomfantelijke wereldheerser, hoog boven de mensen verheven op een troon 

of op een strijdwagen. Jezus verschijnt onder de mensen als een zondaar onder de zondaars, als 

ellendeling onder de ellendelingen.  

 

Zo verbindt Hij zijn lot voorgoed aan òns lot, zo gaat Hij een verbond met ons aan op leven en dood. 

Dat is precies wat de God van Israël altijd al gedaan heeft. Tijdens de roeping van Mozes zegt God: 

“Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten (…)  

gehoord, Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben Ik afgedaald…” God kijkt naar beneden en trekt zich het 

lot van de mensen aan, zodanig dat Hij besluit om af te dalen. Dat gebeurt ook bij Kerstmis, als Hij 

zichtbaar wordt in een klein mensenkind. Dat gebeurt bij Epifanie, als Hij afdaalt in het water van de 

Jordaan. Dat gebeurt in de veertigdagentijd en op Goede Vrijdag, als Hij kiest voor de weg van liefde 

en lijden, de weg die eindigt aan het kruis. En in de geloofsbelijdenis voegde de vroege kerk er nog 

een laatste afdaling aan toe: de nederdaling ter helle, de afdaling in het rijk van de dood. God daalt af 

naar mensen in nood.  

Dat is zijn grootheid: dat Hij volstrekt afziet van alle grootheid! 

 

 
 

De schilder Matthias Grünewald probeerde dit geheim af te beelden in zijn schilderij van de 

kruisiging. Ergens tussen 1511 en 1517 maakte hij een veelluik voor het Antonietenklooster in 

Isenheim. Dat klooster bestaat allang niet meer, maar dit altaarstuk is nog altijd te zien in Colmar 

(Alsace). De Antonieten waren volgelingen van de heilige Antonius van Egypte, een heilige uit de 

vierde eeuw, schutspatroon van de zieken, vooral van lijders aan de pest en aan het “Antoniusvuur”. 

Grünewald is trouwens in 1528 aan de pest overleden! Zijn schilderij kwam in het Antonietenklooster 

op een verpleegafdeling te staan, want het was de roeping van de Antonieten om voor de zieken te 

zorgen. Grünewald schilderde het werk om zieken door de schoonheid, de verbeelding van het lijden 

en wederopstanding van Jezus, hoop te geven. Het zien van de lijdende Jezus gaf een gevoel van 



lotsverbondenheid: ik ben niet alleen, want Jezus weet wat ik doormaak. Hij lijdt voor alle mensen, 

ook voor mij, en Hij staat naast mij in mijn ellende.  

 

De verhoudingen op het schilderij kloppen van geen kanten. Maria van Magdala en Johannes de Doper 

staan op de voorgrond, en zouden volgens de wetten van het perspectief het grootst moeten zijn. Maar 

Jezus is vele malen groter afgebeeld! Dat past bij de woorden die Johannes uitspreekt (hier in het 

Latijn): “Hij moet groter worden, ik kleiner.” Buiten proportie is ook de wijsvinger van Johannes die 

wijst op Jezus: “Zie, het Lam Gods.” Let ook op de uitzonderlijk lange rechterarm van Johannes de 

Evangelist die moeder Maria ondersteunt; dat is op bevel van Jezus die met zijn laatste adem Maria en 

Johannes aan elkaar toevertrouwt. Alles wat naar Jezus verwijst is buitengewoon groot, en zo vertelt 

de schilder zijn boodschap: “Jezus is de grootste, niet omdat Hij boven ons uitstijgt, maar omdat Hij 

tot in het diepst van onze ellende afdaalt.”  

 

Enkele decennia geleden, toen de nieuwe ziekte AIDS veel slachtoffers maakt, hebben vele AIDS-

patiënten de troost van dit schilderij ervaren. Zij herkenden hun eigen uitgeteerde lichaam in dit 

lichaam van Jezus, en ze beseften dat ze niet alleen waren in hun leed. We moeten dus wel een beetje 

oppassen met die woorden van Johannes: “Hij moet groter worden, en ik kleiner.” Dat verwijst niet 

naar een calvinistisch schuldbesef waarin de mens helemaal niets voorstelt en zichzelf altijd maar moet 

wegcijferen. Johannes heeft het niet over kleine, schuldige mensen tegenover een almachtige God. Hij 

verwijst naar het raadsel dat God steeds verder afdaalt, steeds armzaliger wordt, en juist zó een unieke 

grootheid laat zien… 

Ik merk dat het mij steeds meer ontroert: een God die tussen ons in komt staan, een God die zich van 

ons lot iets aantrekt. We hoeven niet eens naar Hèm toe te gaan, want Hij komt wel naar ons toe. Al 

die dingen die op onze schouders drukken (de pijn die we hebben opgelopen, of die we anderen 

hebben aangedaan, al de dingen die mis zijn gegaan, of die we moedwillig hebben verprutst): die 

hoeven ons leven niet langer te bepalen. Hij draagt het voor ons en neemt ons die last van de 

schouders, helpt ons om het te dragen. We mogen zijn wat we ten diepste altijd al waren: geliefde 

kinderen van God. Dàt kwam Jezus ons laten zien. En in die grootsheid van Hem mogen wij leven en 

groeien. 

 

Leerlingen van een rabbijn vroegen aan hem: “Meester, hoe komt het toch dat wij God niet meer zien? 

Onze voorvaders zagen God en spraken met Hem: Abraham, Mozes, David… Waarom kunnen wij dat 

niet?” En de rabbi zei: “De mensen van vandaag willen zo diep niet meer bukken…” 

 

Een islamitische mysticus vroeg aan zijn leerlingen: “Waarin bestaat de ware Godsvrucht?” Zij zeiden: 

“In het liefhebben van God.” Maar de meester schudde zijn hoofd. “Als wij God moeten liefhebben, 

staan we nog steeds onder dwang en zijn we niet vrij,” sprak hij, “we kunnen het niet waarmaken. 

Geloven dat God óns liefheeft: dat is de ware Godsvrucht…” 

Wij mensen hoeven niet naar God op te klimmen; Hij daalt af naar ons! 


