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“Wie bent u?” Die vraag stelden de priesters en levieten aan Johannes de Doper. Die Johannes was 

in hun ogen een vreemde vogel. Hij zag er onverzorgd uit en gedroeg zich zonderling. Hij liep rond 

in een mantel van kameelhaar en at sprinkhanen en wilde honing. Hij trad op in de woestijn, rond 

de Jordaan, en preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonden. En de mensen trokken 

in groten getale naar hem toe.  

Wie was hij die zoveel mensen op de been bracht? Dát wilde de religieuze overheid wel eens 

weten. Nu wist Johannes de Doper heel goed wie hij was. Hij kende zijn plaats. Hij kende zijn 

grenzen. Hij wist namelijk ook wie hij níet was: “zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid 

verklaarde hij: Ik ben de Messias niet.” 

De Joden verwachtten de grote profeet van de eindtijd, de Messias, die als een nieuwe Mozes 

wonderen zou doen voor het volk. De Messias, de Gezalfde van God, de Zoon van David, was de 

toekomstige Koning, die het Rijk van God voorgoed zou vestigen. Binnen het Joodse volk neemt de 

verwachting van de Messias-Koning een grote plaats in. Johannes maakt onomwonden duidelijk dat 

híj niet die verwachte Messias is. Hij is ook de profeet Elia niet van wie men verwachtte dat in hem 

de geest van profetie in de messiaanse tijd zou terugkeren. Evenmin is hij de profeet van wie men 

meende dat die aan de komst van de Messias vooraf zou gaan. 

Johannes weet dat het zijn roeping is om de Messias aan te wijzen. “Ik ben de stem van iemand die 

roept in de woestijn: maakt de weg recht voor de Heer!” Johannes is de stem. Hij is de wegbereider; 

de voorloper: want degene die na hem komt is groter dan hij. “Ik ben niet waardig de riem van zijn 

sandalen los te maken.” In de cultuur van die tijd was het losmaken van sandaalriemen het werk 

van de slaven. Johannes acht zich zelfs voor dit nederigste dienstwerk onwaardig. Zo hoog heeft hij 

de Heer. 

Zie hier het profiel van Johannes de Doper. Hij weet wie hij is. Hij is anders dan wat de mensen van 

hem denken en verwachten. Zijn identiteit ontleent hij niet aan de mening van anderen, maar ten 

diepste aan zijn roeping van Godswege. En die is wezenlijk verbonden met de persoon van Jezus. 

Zijn identiteit wordt bepaald door zijn relatie met Jezus. Door degene die na hem komt en naar wie 

hij verwijst. Zonder Jezus is Johannes nergens. Johannes is de stem, maar Jezus is het Woord. 

“Wie bent u?” is een vraag die ook ons vaak wordt gesteld. Hoe vaak stellen wij onszelf niet voor: ik 

ben die en die? Hoevelen hebben niet een profiel aangemaakt op internet? Maar wat zeggen we 

van onszelf? Wat is onze ware identiteit? Waardoor zijn wij wie we zijn? Wie ben ik eigenlijk? Het 

antwoord op die vraag is helemaal niet zo simpel. Toch zijn we er allemaal mee bezig: want er is 

niets zo gevoelig als ons imago. Nogal wat mensen blijven overigens het antwoord op de vraag: wie 

ben ik? vaak schuldig.  

Onze identiteit wordt mede bepaald door onze opvoeding en door rolmodellen die we in ons leven 

tegenkomen. Maar vaak identificeren we ons daar zó mee dat we geen voeling meer hebben met 

onze eigen kwaliteiten en gevoelens. Dan ontwikkelen we een ideaalbeeld van onszelf dat niet klopt 

met de werkelijkheid. We worden zoals anderen willen dat wij zijn. Dat is precies de betekenis van 



imago: dan ben je het beeld dat anderen van je hebben. Of we willen op iemand anders lijken, 

omdat we onzeker zijn over onszelf. We noemen die voorbeelden dan onze idolen: sporthelden, 

popsterren. Maar een idool is, letterlijk vertaald, een afgod. En aan afgoden worden offers gebracht 

die ten koste gaan van de eigen menselijke waardigheid. En als rolmodellen alleen maar naar 

zichzelf verwijzen maken ze anderen tot klonen van zichzelf.  Daar blijft het niet bij, want als we ons 

leven en onze persoonlijkheid laten bepalen door wat anderen van ons vinden en van ons 

verwachten dan zijn worden we nooit onszelf. En wie niet zichzelf is wordt vroeg of laat diep 

ongelukkig en, in het ergste geval, ziek. 

De naderende komst van de Heer met Kerstmis is voor ons een uitgelezen tijd van bezinning op de 

vraag naar onze identiteit. En de eerste lezing van deze viering zet ons al meteen op de goede weg. 

De woorden van Jesaja: “De geest van de Heer rust op mij” worden vandaag toegepast op Johannes 

de Doper, maar ze zijn evenzeer op ons van toepassing. Immers, ook op ons rust de Geest van de 

Heer en Hij heeft ook ons gezalfd door doopsel en vormsel. Als gedoopten hebben wij allen een 

zending ontvangen om “aan armen de blijde boodschap te brengen [..] te genezen allen wier hart 

gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid.” 

Wij zijn, net als Johannes, gezondenen van God. Ook wij zijn geroepen om voorlopers te zijn van de 

Heer, om te zijn als de stem van iemand die roept, in de woestijn van onze maatschappij: maakt de 

weg recht voor de Heer! De Heer staat onder ons, wij dragen zijn Naam. Wij zijn christenen, 

gezalfden door God, vervuld van de Geest. Dat is onze ware identiteit. En ook wij zijn zonder Jezus 

nergens. 

Onze relatie met de heer Jezus bepaalt ten diepste wie wij zijn. Door zijn menswording heeft Hij 

zich in zekere zin met iedere mens verenigd. En omdat de menselijke natuur onverkort in Hem is 

opgenomen is juist daardoor ook in ons diezelfde menselijke natuur tot hoge waardigheid 

verheven. Daarom licht het mysterie van ons mens-zijn alleen op in het mysterie van het mens 

geworden Woord (vgl. 2e Vaticaans Concilie, Gaudium et Spes, 22). 

De bede van Paulus in de tweede lezing klinkt als een belijdenis: “De God van de vrede, Hij moge u 

heiligen, geheel en al. Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de 

komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw.” Heel ons wezen als mens wordt 

ongerept bewaard door de komst van Christus in het vlees. Hij maakt ons tot wie wij werkelijk zijn. 

In Hem zijn we zoals God ons bedoeld heeft. 

Wij hebben dus inderdaad alle reden om vandaag blij te zijn. Ja, ook wij moeten “jubelen en juichen 

in de Heer” en wij moeten ons verheugen in onze God. Want Hij bekleedt ons met het kleed van het 

heil. Hij maakt ons deelgenoten aan zijn eigen goddelijke natuur. Door de menswording van zijn 

Zoon, die wij verwachten. Over een week al. Met Kerstmis. Daarom: “Weest altijd blij. Bidt zonder 

ophouden. Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.” Amen. 


