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Beste mensen, het evangelie gaat over Johannes de Doper. Wij hebben een lang 

verhaal over het contact tussen joden, priesters, levieten met Johannes de Doper 

over de komst van Jezus. Maar Johannes de Doper is een van de grootste 

profeten. Wat betekent een profeet? Profeet is iemand die zijn stem gebruikt in 

plaats van de kleine mensen zoals daklozen, vluchtelingen en arme mensen. 

Sommige mensen kunnen niet praten. Als wij het opnemen in de plaats van die 

kleine mensen zijn wij profeet. Johannes de Doper is de stem: “ Ik ben, zoals de 

profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt 

de weg recht voor de Heer!”  

In Nederland komt vaak de vraag: Wie ben jij? Waar komt jij vandaan? Ik geef 

dan bijvoorbeeld antwoord: “ Ik ben Pater Alexis. Ik ben geboren en getogen in 

Afrika, Congo-Brazzaville en nu woon ik al enkele jaren in Nederland. Ik ben 

kapelaan in de Petrusparochie. Mijn naam is dan bekend, maar ook mijn functie.  

Met mijn kleine ervaring binnen onze parochie ga ik naar de zieken op bezoek 

en krijg ik de vraag: “ Wie ben jij? Ik zeg: “ Ik ben Alexis, de kapelaan van de 

Petruskerk. Dat is vertrouwd. Wat kom jij doen? Ik antwoord: “ Ik kom de 

communie aan u brengen.” Dat is een duidelijke boodschap. Het gaat er niet om 

dat ik kom, maar mijn taak is belangrijk. Ik breng de communie. Dat wil zeggen: 

Ik breng Jezus, het LEVEN. Ik ben instrument.  

Johannes de Doper zegt: “ Ik ben de Messias niet.” Voor Johannes de Doper is 

de belangrijke taak de naam van Jezus aan de mensen te verkondigen. In het 

evangelie werden daarna heel veel vragen aan Johannes de Doper: “ Als gij de 

Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Hij zegt: “Ik ben de stem van 

iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!” Stem zijn 

van iemand. Johannes is instrument.   

Johannes de Doper is de stem die roept in de woestijn. De stem is gewoon ’n 

klank, maar in dit verband is de stem veel meer, namelijk het verkondigen van 

boodschap, de blijde boodschap. Maar als ik stem ben, kan het zijn dat ik 

geïnspireerd ben en het Woord van God vertolk zoals lectoren en voorgangers in 

de vieringen.    

Johannes de Doper is gewoon: Stem! De persoon waar het om gaat is Jezus, de 

Messias. Hij zegt: “Ik doop met water maar onder u staat Hij die gij niet kent, 

Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te 

maken.” 

Waar komt dit idee van Johannes de Doper vandaan?  Het antwoord staat in de 

eerste lezing van vandaag: “De geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij 

gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen.” Vrienden, door ons 

doopsel zijn wij allemaal profeten zoals Johannes de Doper. 

In het evangelie hebben wij het woord het LICHT: “ Er trad een mens op, een 

gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te 



getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij 

was het Licht maar hij moest getuigen van het Licht.“ Het Licht betekent Jezus. 

Wij zijn allemaal getuigen van het Licht zoals Johannes de Doper. Vandaag 

vieren wij de zondag van vreugde: Gaudete. Wij kunnen blij zijn zoals de 

profeet Jesaja zegt in de eerste lezing: “ Ik wil jubelen en juichen in de Heer!” 

Laten wij de mensen van vreugde zijn in onze parochie. Amen, 

Pater Alexis 


