
BIJBELBEZINNING

In 1955 trad Jacques Brel voor de eerste keer op in de AB, de Ancienne Belgi-
que, in Brussel. Hij verzorgde het voorprogramma voor Bobbejaan Schoepen.
Het gebeurt meer dat de verhouding tussen twee diep bewogen men-
sen in de loop der jaren aan evolutie en verandering toe is. Bij de start 
lijkt de eerste persoon veruit de betere te zijn van de tweede. Hij is duide-
lijk de leider en de initiatiefnemer. Na verloop van tijd komt er een even-
wicht tot stand tussen beiden, dat openbloeit in een fase van intense 
samenwerking tussen de eerste en de tweede. Dat duurt niet zo lang, 
want nummer twee neemt de bovenhand op vele terreinen. Hij wordt 
de mentor. Uiteindelijk lijkt de tweede persoon veruit de meerdere te zijn. 
Die tussenmenselijke evolutie hoeft niet te ontaarden in bitsige concurrentie-
strijd en vernietigende rivaliteit, maar kan best uitgroeien tot grote waardering 
voor elkaars charisma.

RESPECT TUSSEN JOHANNES DE DOPER EN JEZUS



De DOper VOOrOp

De ontwikkeling in de relatie tussen 
de twee jongemannen, Johannes de 
Doper en Jezus van Nazaret, speelt 
zich af in drie fasen. Vooreerst lijkt Jo-
hannes de meerdere van Jezus te zijn. 
Hij is de voorloper. Hij steekt het vuur 
aan de lont en trekt met groot succes 
een vernieuwingsbeweging op gang. 
In volle woestijn en ook langs de oe-
vers van de Jordaan komen mensen 
massaal naar hem toe. Ze zijn getrof-
fen door zijn duidelijke verkondiging. 
Hij lijkt wel een onheilsprofeet te zijn. 
Hij spreekt keiharde taal. Het is nu of 
nooit : Kom tot inkeer, want het konink-
rijk van de hemel is nabij. (Mt 3,2) De 
mensen gaan erop in en scharen zich 
achter de oproep van de Doper. Ook 
Jezus wordt door de woorden van de 
Doper diep geraakt. Hij verlaat zijn 
familie en trekt weg uit het noorden 
naar het zuiden, gefascineerd door 
de geestgedreven woestijnman, Jo-
hannes. Vrij anoniem sluit hij zich aan 
bij de kandidaat-dopelingen.
Johannes herkent Jezus, schrikt op en 
meent dat niet hijzelf moet dopen, 
maar eerder door Jezus gedoopt 
moet worden. Waarop Jezus rea-
geert met de woorden: Laat het nu 
maar gebeuren, want het is goed dat 
we op deze manier Gods gerechtig-
heid vervullen. (Mt 3,15) Met andere 
woorden: ‘We doen het samen.’

samen kan OOk

De reactie van Jezus is de start van 
een tweede fase in de verhouding tus-
sen hem en de voorloper, namelijk de 
vlotte samenwerking tussen de twee 
geïnspireerde jonge mannen. Beiden 
verkondigen een tijdlang de nabijheid 
en de doorbraak van het Rijk Gods, 
de transformatie van de maatschap-
pij zoals God voor ogen heeft en die 
het koste wat het kost wil doorzetten. 
Dit kan niet zonder de medewerking 
van mensen.
 
Inderdaad, een tijdlang hebben 
de twee mannen collegiaal met 
elkaar gewerkt en aan hetzelfde 
zeel getrokken. Dat gebeurde op 
een vlotte wijze. Ze waren elkaars 
evenknie en werkten complementair 
vanuit een groot respect voor el-
kaars talenten, werkwijze en inzet. 
Hoelang die coöperatie feitelijk ge-
duurd heeft, weten we niet precies. 
Ongetwijfeld was het een periode 
van onderlinge verstandhouding 
en wederzijdse, praktische steun. 
Allebei trokken ze dezelfde kar. 
Toch doken er geleidelijk aan meer 
verschillen op in de aanpak en de 
formulering van de verkondiging 
over het Rijk Gods. De persoonlijke 
beleving van het Rijk Gods was 
anders bij Johannes dan bij Jezus.  
Johannes de Doper was een sobere 
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asceet. Gekleed in een dierenhuid 
leek hij wel een halve wilde. Zijn 
preken waren hard en dreigend. Op 
feesten was hij niet aanwezig. Jezus 
daarentegen was meer genuan-
ceerd in zijn uitspraken, was zacht-
moedig en vergevingsgezind. Hij 
voelde zich zeer goed thuis wanneer 
mensen feestelijk bijeen waren. Met 
voldoening kon hij eten en drinken. 
Spanningen tussen de twee missio-
narissen bleven niet uit, maar ont-
aardden nooit in harde woorden-
wisselingen of brutale uitvallen. Wel 
integendeel. Ze hadden een gron-
dig respect voor elkaars overtuiging 
en aanpak.

Jezus, De cOach

De derde fase in hun onderlinge rela-
tie lag voor de hand. Meer en meer 
drong het tot Johannes door dat hij 
enkel de voorbode was van Jezus, 
die hem oneindig overtrof. Ik ben het 
niet waard de riem van zijn sandalen 
los te maken. Na mij komt iemand 
die eerder en groter is dan ik. Niet 
ik moet groeien, integendeel, ik moet 
kleiner worden en hij, de Messias, 
moet groeien. Ik ben enkel de vriend 
van de bruidegom Jezus. Ik ben niet 
het grote licht, ik ben enkel een lamp, 
een wegwijzer, een spoortrekker. Kijk, 
hij is het Lam Gods, daar gaat hij. 
Volg hem. (Joh 1,8.29-37; 3,28-30)

In die derde fase merken we dat Johan-
nes zich terugtrekt, zijn ware plaats 
inneemt, nu niet meer als coach of en-
traîneur van Jezus, maar als voorloper 
van Jezus. Hij heeft er geen moeite 
mee dat hij gas moet terugnemen en 
de toorts mag overdragen aan een 
persoon die hem oneindig overtreft. 
Hij kan verdwijnen, verantwoorde-
lijkheden doorgeven en dat zonder 
met een rancuneus en verbitterd hart 
achter te blijven. Hij promoveert en 
stimuleert Jezus. Zijn eigen volgelin-
gen stuurt hij naar Jezus. Die Jezus 
is de geknipte man om de beweging 
van het Rijk van God door te zetten, 
nog preciezer: om zelf dit Rijk Gods 
te incarneren. Zoon van God wordt 
hij genoemd.

Omgekeerd zien we dat Jezus ont-
roerende, schitterende woorden over 
heeft voor Johannes de Doper, zijn 
vroegere leidsman. Ondertussen 
werd Johannes gevangengenomen 
na zijn felle uitval tegen koning Hero-
des Antipas. Vanuit zijn gevangen-
schap stuurt Johannes zijn fans naar 
Jezus om hem te vragen of hij feitelijk 
de lang verwachte Messias is. Jezus 
zegt niet ja of neen, maar wijst op 
de daden die hij in de dorpen bij de 
mensen verricht.

Met de marteldood voor ogen, zal 
het voor Johannes een grote troost 
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geweest zijn, te horen hoe Jezus hem 
aan de mensen voorstelt: Ik verzeker 
jullie: er is onder allen die uit een 
vrouw geboren zijn, nooit iemand op-
getreden die groter was dan Johan-
nes de Doper. Naar wat zijn jullie in 
de woestijn gaan kijken? Naar het 
wuiven van het riet in de wind? Wat 
zijn jullie dan gaan zien? Een mens 
die rijk gekleed ging? Welnee ... Hij 
is meer dan een profeet ... Hij is een 
bode. Hij heeft een weg voor mij ge-
baand. (Mt 11,7-11) Zo spreekt Jezus 
over zijn voorganger, zijn vroegere 
medewerker, die vroeger nog zijn in-
spirator was.

lOyauteit en VrienDschap

In de verhouding tussen de Doper 
en Jezus zijn er duidelijk drie fasen 
te ontdekken. Het is een mooie, evan-
gelische levenshouding, achtereenvol-
gens leidsman, medewerker en ten 
slotte volgeling te kunnen zijn.

Op het voorplan staan valt wel mee, 
maar tijdig verdwijnen en achter de 
coulissen positief ingesteld blijven, is 
een ander paar mouwen. Dat reali-
seren en beleven met een gelukkig, 
vreedzaam en niet verzuurd hart, is 
een grote opgave. Ook daarin ging 
Jezus samen met zijn spoortrekker 
ons voor. Eerst sloot hij stil en sober 
aan bij een vernieuwingsbeweging, 
luisterde hij naar predikant Johannes 
en volgde hem. Later werd hij mede-
werker, loyale collega van de woes-
tijnman. Ten slotte nam hij zelf het 
initiatief over. Door de Geest gezalfd, 
door de Stem overtuigd, Jij bent mijn 
geliefde, nam hij de teugels in han-
den en bleef zijn vroegere coach 
hoog in het vaandel dragen. Je moet 
het maar kunnen. Ook van Johannes 
uit: eerst voorman en gids zijn, daar-
op collegiale medewerker en ten slot-
te de stille en gelaten overgave: Laat 
nu, Heer, uw dienaar in vrede gaan.

Wilfried ROSSEL


