
Overweging 3e zondag Advent 13 december 2020 
 
 
Zoals Johannes de Doper getuigen van het Licht 
Jes. 61, 1-2a. 10-11 &  Joh. 1, 6-8, 19-28 
 
Johannes is het licht niet! 
 
Lieve mensen. 
 
Johannes is blij dat hij het licht niet is. Misschien kijkt u hiervan op. Maar deze uitdrukking 
mogen we niet verwarren met: Hij /zij is geen licht of jij bent geen licht. Hiermee zeggen we: aan 
hem of haar heb je niet zoveel. Jij bent niet zo snugger. Dat is beledigend, krenkend en doet pijn. 
Het woordje “het” maakt  het grote verschil. 
 
Er is maar één persoon het Licht en dat is Jezus onze Heer. Hij is onze verlosser. Dat betekent 
ook zijn naam; Joshua/ Jezus: God redt. Jezus zal ons verlossen van alle duistere machten en 
krachten, zelfs de grootste: de lichamelijke dood. 
 
Johannes daagt ons vandaag uit om onze plaats te bepalen ten opzichte van God. Als we de 
pretentie hebben om het licht te willen zijn, gaan we op de stoel van God zitten. We denken dat 
we alles kunnen maken en breken. Breken kunnen we alles, maar maken niet. Dat ervaren we de 
afgelopen maanden. Heel de wereld gaat dezelfde strijd en we hebben nog lang niet gewonnen. 
Hiermee hebben we nog geen oplossing voor alle andere problemen wereldwijd. 
 
Toch is er hoop. Er komt een genadejaar zoals Jesaja het zegt. Maak je voor dit grote feest klaar. 
Neem een fris bad zegt Johannes. Dat is de betekenis van de doop. Was al het vuil van je lichaam 
om er fris uit te zien en ga dan kijken naar de juiste kleding. Spijtig voor onze middenstand dat 
het gaat bij Jezus om je innerlijke kleed, niet de buitenkant. Het gaat om het kleed van de werken 
van barmhartigheid.  
Nu samengevat in de slogan: Met elkaar voor elkaar. Het probleem is dat dit kleed ons niet zo 
ruim zit. We willen meer bewegingsruimte. Velen denken over de maatregelingen dat ze zeker 
voor de buren gelden maar niet voor 100% voor onszelf. 
Toch klinkt het appèl: “met elkaar&  voor elkaar”. 
 
Door te ruime opvattingen blijven we problemen houden. Gisteren op het nieuws over het 
Belgische Mol: Goed bedoeld kwam de goede Sint met pieten in een ouderenhuis. Er werd 
gezegd corona-proof. 1 ½ meter en geen pakjes uitdelen. De beelden laten anders zien, spijtig. 
Resultaat tientallen mensen besmet, want de Sint was positief zonder het te weten.  
 
Iedere dag worden we geconfronteerd met deze berichten. Het doet heel veel met ons. 
Ik was geraakt bij mijn bezoek aan de mondhygiëniste, die me vertelde dat een client  op leeftijd 
tegen haar zei: na maanden voel ik een hand op mijn wang, weliswaar veilig ingepakt met een 
handschoen, maar het voelde goed. 
 
Lieve mensen daarom trekken we toch ons wat strakke kerstkleed aan: met elkaar voor elkaar. 
Ik hoop dat we samen zo willen getuigen van het licht dat iedere mens verlicht en niet zelf voor 
het licht willen gaan spelen. 
 
Moge Johannes de Doper ons voorbeeld zijn, 
Amen. 
 
Pastoor Paul Verbeek 
 


