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De Bediening van Johannes de Doper
Wanneer de tijd voor Jezus aanbreekt om Zijn Goddelijke roeping uit te voeren, is de weg al geplaveid door de
succesvolle bediening van Johannes de Doper, die verkondigt dat Jezus “het Lam van God” is. Johannes
maakt hiermee het toneel gereed voor Jezus' eigen bewering dat Hij de Messias is. Zoals we al vaak hebben
kunnen zien, wachten de Joden op de komst van die voorspelde Messias en geloven zij dat hij hen zal
bevrijden uit hun politieke afhankelijkheid en dat hij de ideale volksleider zal zijn. Wat zij niet verwacht hebben
is dat er een leider zou opstaan uit het gewone volk (maar toch Goddelijk van aard); een leider die een
geestelijk in plaats van een politiek koninkrijk zal stichten. Misschien is deze misvatting wel de reden voor de
bediening van Johannes de Doper, waarin hij baanbrekend werk verricht voor Jezus en over Hem getuigt. Met
deze aankondiging van de bijzondere bediening van Jezus begint de kernboodschap van het Evangelie, wat tot
uitdrukking komt in het feit dat de verslagen van Markus en Johannes pas op dit punt in de geschiedenis
beginnen.
De voorloper van Jezus, Johannes, is een profeet van priesterlijke afkomst, zoals verschillende profeten uit de
oudheid. Net als Elia is Johannes geen schrijver, maar een evangelist en een woordvoerder van God, wiens
uitgesproken prediking over berouw en over de doop hem hele menigten discipelen bezorgt. Sommige van
deze volgelingen zullen Johannes zó toegewijd zijn dat zij zelfs de Godheid van Jezus niet accepteren, terwijl
dit juist datgene is wat Johannes verkondigt. Net als zo vele van zijn medeprofeten gaat het onderricht van
Johannes over geestelijke reinheid hand in hand met een krachtige oproep tot praktijkgericht ethisch gedrag
ten opzichte van de medemens.
Johannes brengt een groot gedeelte van zijn tijd in de woestijn door en leeft daar op een dieet van sprinkhanen
en honing. Dit kan de indruk wekken dat hij een ascetische wildeman zou zijn. Maar zijn leefstijl wordt
waarschijnlijk meer opgelegd door noodzaak dan door excentriciteit en is op geen enkele manier
aanstootgevend voor de massa's die hem vanuit de steden komen opzoeken. Een intrigerender vraag is
waarom ontwikkelde stadsmensen hun eigen vertrouwde omgeving verlaten om onderwezen te worden door
een ruwe man in de woestijn, wiens prediking ongewoon streng en veeleisend is. Zou het zo kunnen zijn dat de
aantrekkingskracht van Johannes heel ironisch juist zit in de strengheid van zijn boodschap, in tegenstelling tot
de zwakke godsdienstigheid van de religieuze leiders die op zoek zijn naar populariteit onder het volk? Zou het
kunnen dat de oproep van Johannes tot persoonlijke reinheid en individuele rechtschapenheid gezien wordt als
een verfrissende koerswijziging, in vergelijking met de ritualistische en georganiseerde godsdienst die zich door
de eeuwen heen heeft ontwikkeld? Wat zijn aantrekkingskracht ook mag zijn, de bediening van Johannes wordt
de hoogst mogelijke eer bewezen wanneer Jezus hem bezoekt om Zelf gedoopt te worden. Al wordt Jezus niet
gedoopt vanwege Zijn zonden, toch is Zijn ceremoniële reiniging, die een voorbeeldfunctie vervult, een
dramatische bevestiging van Zijn Godheid.
Mat. 3:1-3
Mar. 1:2-4
Luk. 3:1-6
Woestijn,
Jordaanvallei
(27 n.C.)

ZENDING VAN JOHANNES. En in het vijftiende jaar der regering van den keizer Tibérius, als

Pontius Pilatus stadhouder was over Judéa, en Heródes een viervorst over Galiléa, en Filippus,
zijn broeder, een viervorst over Ituréa en over het land Trachónitis, en Lysánias een viervorst
over Abiléne; onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot
Johannes, den zoon van Zacharías, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der
Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het
boek der woorden van Jesája, den profeet, zeggende:
“De stem des roependen in de woestijn:
'Bereidt den weg des Heeren,
maakt Zijn paden recht!
Alle dal zal gevuld worden,
en alle berg en heuvel zal vernederd worden,
en de kromme wegen zullen tot een rechten weg worden,
en de oneffen tot effen wegen.
En alle vlees zal de zaligheid Gods zien.'”

Mat. 3:4-6
Mar. 1:5,6

JOHANNES DOOPT MENSEN. En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een

lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. Toen is tot hem

uitgegaan Jeruzalem en geheel Judéa, en het gehele land rondom de Jordaan; en werden van
hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.
Mat. 3:7-10
Luk. 3:7-14

JOHANNES PREDIKT BEROUW. Hij zeide dan tot de scharen, die uitkwamen, om van hem

Mat. 3:11,12
Mar. 1:7,8
Luk. 3:15-18

JOHANNES KONDIGT DE CHRISTUS AAN. En als het volk verwachtte, en allen in hun harten

Mat. 3:13-17
Mar. 1:9-11
Luk. 3:21-23a
Van Galilea
naar de
Jordaan

JEZUS WORDT GEDOOPT.

gedoopt te worden: “Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den
toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig; en begint niet te zeggen
bij uzelven: 'Wij hebben Abraham tot een vader'; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen
Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook alrede aan den wortel der bomen; alle
boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen, en in het vuur geworpen.”
En de scharen vraagden hem, zeggende: “Wat zullen wij dan doen?”
En hij, antwoordende, zeide tot hen: “Die twee rokken heeft, dele hem mede, die geen heeft; en
die spijze heeft, doe desgelijks.”
En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: “Meester! Wat zullen wij
doen?”
En hij zeide tot hen: “Eist niet meer, dan hetgeen u gezet is.”
En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: “En wij, wat zullen wij doen?”
En hij zeide tot hen: “Doet niemand overlast, en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en
laat u vergenoegen met uw bezoldigingen.”
overlegden van Johannes, of hij niet mogelijk de Christus ware; zo antwoordde Johannes aan
allen, zeggende: “Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet
waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest
en met vuur; Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal Hij
in Zijn schuur samenbrengen; maar het kaf zal Hij met onuitblusselijk vuur verbranden.” Hij dan,
ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde den volke het Evangelie.
Mt

Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om
van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: “Mij is nodig van U
gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?”
Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: “Laat nu af; want aldus betaamt ons alle
gerechtigheid te vervullen.” Toen liet hij van Hem af.
En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden
Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En
ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn
welbehagen heb!” Lk En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen...

Jezus op de Proef Gesteld
Een van de grote en op dit moment nog onbeantwoorde vragen over de identiteit van Jezus is of Hij, als God in
een menselijk lichaam, kwetsbaar is voor dezelfde verleidingen als alle andere mensen. Hoewel niet elke
verleiding waar Jezus mee te maken heeft in de Evangelies terug te vinden is, beschrijven zij wel een reeks
verleidingen die representatief zijn voor de meeste verleidingen waar de mens mee te maken heeft. In
verschillende ontmoetingen met Satan moet Jezus zien om te gaan met de noodzaak om in bepaalde fysieke
behoeften te voorzien, met de drang om dingen te vergaren die het oog strelen en met het verlangen om
uitdrukking te geven aan hoogmoed.
Dit is geen academische oefening. Net zoals hij dit met andere mensen doet, stapt Satan op Jezus af wanneer
Hij het kwetsbaarst is. Jezus heeft zojuist een geestelijke ervaring op een bergtop gehad: Hij is geëerd door de
stem uit de hemel. Hoe verleidelijk moet het zijn om Zijn Goddelijkheid op een heel dramatische manier ten
toon te spreiden! Hij is zojuist begonnen met Zijn zending voor een wereld die wanhopig op zoek is naar een
leider. Hoe verleidelijk moet het zijn om in één vlotte beweging de trouw van de hele wereld te verkrijgen! En
ten tijde van de eerste verleiding is Jezus lichamelijk verzwakt door een vastenperiode van veertig dagen. Hoe
verleidelijk moet het zijn om datgene voort te brengen wat Zijn normale menselijke honger zou stillen!
In elk van deze gevallen is de reactie van Jezus op de verleiding hetzelfde. Al is Hij alleen in de woestijn, toch
herkent Jezus – ook al is Hij Goddelijk – de waarde van bidden en vasten en bestrijdt Hij elke verleiding met de
woorden uit de Schrift: een herinnering aan waarheid en wijsheid in het aangezicht van Satan en zijn leugens.

Mat. 4:1-11
Mar. 1:12,13
Luk. 4:1-13
Berg in de
woestijn

DUIVEL VERZOEKT JEZUS. Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om

verzocht te worden van den duivel. En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had,
hongerde Hem ten laatste. En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: “Indien Gij Gods
Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.”
Doch Hij, antwoordende, zeide: “Er is geschreven: 'De mens zal bij brood alleen niet leven, maar
bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.'”
Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels; en
zeide tot Hem: “Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven,
'dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal,
en dat zij U op de handen zullen nemen,
opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.'”
Jezus zeide tot hem: “Er is wederom geschreven: 'Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.'”
Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken
der wereld, en hun heerlijkheid; en zeide tot Hem: “Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij,
nedervallende, mij zult aanbidden.”
Toen zeide Jezus tot hem: “Ga weg, satan, want er staat geschreven: 'Den Heere, uw God, zult
gij aanbidden, en Hem alleen dienen.'”
Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

Gedurende Zijn hele leven zal Jezus steeds alle verleidingen weerstaan en zondeloos blijven. Zijn perfecte
zondeloosheid – die veel verder gaat dan de rechtschapenheid van zelfs grote profeten als Elia en nu
Johannes de Doper – toont dat Jezus de Messias is. Dankzij de hemelse verkondiging waarvan hij getuige is,
is Johannes ervan overtuigd dat Jezus niet alleen uitzonderlijk rechtschapen is, maar dat Hij werkelijk Gods
Gezalfde is: de Christus. Johannes weerlegt hiermee elke mogelijke bewering dat hij zelf de Messias zou zijn
en verkondigt op een krachtige manier dat Jezus het Messiaanse Lam van God is.
Joh. 1:19-28
Bethanië

JOHANNES VERKLAART ZIJN BEDIENING. En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden

Joh. 1:29-34

JOHANNES ZEGT DAT JEZUS DE CHRISTUS IS. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich

enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: “Wie zijt gij?”
En hij beleed en loochende het niet; en beleed: “Ik ben de Christus niet.”
En zij vraagden hem: “Wat dan? Zijt gij Elías?”
En hij zeide: “Ik ben die niet.”
“Zijt gij de profeet?”
En hij antwoordde: “Neen.”
Zij zeiden dan tot hem: “Wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons
gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven?”
Hij zeide: “Ik ben de stem des roependen in de woestijn: 'Maakt den weg des Heeren recht',
gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft.”
En de afgezondenen waren uit de farizeeën; en zij vraagden hem en spraken tot hem: “Waarom
doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elías, noch de profeet?”
Johannes antwoordde hun, zeggende: “Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden,
Dien gij niet kent; Dezelve is het, Die na mij komt, Welke vóór mij geworden is, Wien ik niet
waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden.”
Deze dingen zijn geschied in Bethábara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende.
komende, en zeide: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Deze is het, van
Welken ik gezegd heb: 'Na mij komt een Man, Die vóór mij geworden is, want Hij was eer dan ik.'
En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik
gekomen, dopende met het water.”
En Johannes getuigde, zeggende: “Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een
duif, en bleef op Hem. En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met
water, Die had mij gezegd: 'Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven,
Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.' En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de
Zoon van God is.”
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