De mensen vroegen hem (Johannes):
‘Wat moeten we dan doen?’
Hij antwoordde:
‘Wie twee stel onderkleren heeft,
moet delen met wie er geen heeft,
en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
Er kwamen ook tollenaars
om zich te laten dopen,
en die vroegen hem:
‘Meester, wat moeten wij doen?’
Hij zei tegen hen:
‘Vorder niet meer
dan wat jullie is opgedragen.’
Ook soldaten kwamen hem vragen:
‘En wij, wat moeten wij doen?’
Tegen hen zei hij:
‘Jullie mogen niemand afpersen
en je ook niet laten omkopen,
neem genoegen met je soldij.’
Het volk was vol verwachting,
en allen vroegen zich af
of Johannes misschien de messias was,
maar Johannes zei tegen hen:
‘Ik doop jullie met water,
maar er komt iemand
die machtiger is dan ik;
ik ben het zelfs niet waard
om de riemen van zijn sandalen
los te maken.
Hij zal jullie dopen
met de heilige Geest en met vuur;
Hij houdt de wan in zijn hand
om zijn dorsvloer te reinigen,
het graan zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur
en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’
Op deze en andere wijze
spoorde hij het volk aan
en verkondigde hij hun het goede nieuws.
Lucas 3, 10-18

‘Wat moeten we dan doen?’ De vraag van
de mensen rond Johannes is ook onze
vraag: wat moeten we doen opdat ook nu
verrijzenis mogelijk wordt?
Johannes roept op om te delen. Hij spreekt
over twee stel onderkleren. Wat kunnen wij
delen? Er zijn zoveel mensen die in armoede
leven, ook bij ons. Wij kunnen zo veel met
hen delen.

In het Museum Unterlinden in Colmar is het
Issenheimer retabel van Mathias Grünewald
te bewonderen. Onder het kruis staat
Johannes de Doper. Hij wijst naar Jezus.
Tussen zijn hoofd en zijn wijsvinger staan de
woorden: “Hij moet groter worden, ik
kleiner”. Wat betekenen die woorden over
iemand die sterft aan een kruis?
In het Lucasevangelie staat: “ik ben het zelfs
niet waard om de riemen van zijn sandalen
los te maken”. Hij groter, ik kleiner. Johannes
de Doper verkondigt het goede nieuws van
de verrijzenis te midden van lijden en dood.
Het retabel geeft dat prachtig weer.
Lijden en dood worden heel expressief
weergegeven: je merkt goed de pijn van de
gekruisigde Jezus; het verdriet van Maria en
Johannes is schrijnend; Maria Magdalena
smeekt om vergiffenis; het bloed van het
lam vloeit in de beker. En daar staat
Johannes de Doper, met het boek van het
goede nieuws in de hand. Hij wijst Jezus
aan: “Hij moet groter worden”. Verrijzenis is
groter dan lijden en dood. Dat is het goede
nieuws voor ons, ook vandaag.

Johannes roept op om eerlijk te zijn in onze
omgang met onze medemensen. Er zijn veel
mensen die onrechtvaardig behandeld en
zelfs uitgebuit worden. Wij kunnen eerlijk
omgaan met hen en respectvol spreken
over hen.
Johannes roept op om genoegen te nemen
met wat we hebben. Er is bij ons zoveel
overvloed. Gelukkig is de mens die kan
zeggen: ‘ik heb genoeg’. Een modern
spreekwoord zegt: ‘Koopkracht is de kracht
om te laten liggen wat je niet nodig hebt’.
Wie veel kan laten liggen heeft meer kans
om te delen met wie tekort heeft.
Johannes de Doper riep toen al op om te
doen wat Welzijnszorg vandaag vraagt: een
samenleving beogen zonder armoede en
uitsluiting. Dat is precies wat Jezus noemde:
‘het koninkrijk van God’. Als we zo leven in
deze wereld, helpen we mensen om op te
staan. Dat is verrijzenis midden in het leven
van vandaag. Dan is Hij groter.

God,
wat moeten wij doen
opdat uw leven en uw liefde
voelbaar worden
voor alle mensen in onze samenleving?

In het Licht
van Gods Woord

Wij willen gevolg geven
aan de oproep van Johannes:
tevreden zijn met wat we hebben,
respect tonen voor elke mens,
eerlijk omgaan met iedereen,
delen met wie tekort heeft,
ieder mens van harte het leven gunnen.
Spreek tot ons
uw Woord vol goed nieuws,
opdat we steeds meer geloven
dat verrijzenis
ook hier en nu gebeurt in ons bestaan.
Doop ons
met uw heilige Geest
opdat wij de kracht vinden
om te kiezen voor het leven
dat groter is dan onrecht,
groter dan lijden en dood.
In dat leven
is de verrezen Heer zelf
ook vandaag ‘groter’.

Hij moet groter worden

Amen.
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