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                   Wanneer er,- zo was het tot voor kort,-  een naam gezocht moest worden voor een 
pasgeborene, zocht men die praktisch altijd onder de naaste familieleden. Naar de grootvader werd 
het genoemd of naar de grootmoeder, soms ook wel naar vader of moeder, of naar een ander 
familielid. Zo goed als zeker werd het een naam die in de familie al bekend was.  

     Zo was het gebruik bij de joden in Jezus’ dagen. Toen dan ook het kind van Elisabeth en 
Zacharias een naam moest krijgen, lag het voor de hand dat het Zacharias zou gaan heten. Die naam 
van zijn vader zou beter dan welke andere ook passen bij dit zo welkome kind. Eigenlijk sprak het in 
die tijd vanzelf.  

     Wat steekt er achter, achter dit gebruik van naamgeving binnen de familiekring ? 
Willekeurig kunnen we het gebruik niet noemen, alsof het even goed anders had kunnen zijn. Zo was 
het tot voor betrekkelijk kort geleden algemeen gebruik . Op de dag van vandaag kiezen ouders liever 
een naam die ze mooi vinden en waarvan ze denken dat hun kind graag zo door het leven zou gaan. 
Achter het traditionele gebruik steekt het besef dat het leven van een nieuwe mens diepgaand 
bepaald wordt door het milieu waaruit het voortkomt. 

                    Ook wij weten nog dat karakter en aanleg, begaafdheid en temperament, uiterlijk 
voorkomen en de manier van doen sterk een erfelijke inslag hebben. Vroeger was de bepaaldheid 
door de familie  algemeen. Ieders bestaan was erfelijk bepaald. Voor de middelen om een bestaan op 
te bouwen was men aangewezen op de familie, en die kon alleen de middelen bieden die zij zelf door 
het voorgeslacht aangereikt kreeg. Het kan niet anders dan dat men zou leven in de lijn van de 
familie waaruit men voortkwam. Vandaar die naamgeving in aansluiting bij het voorgeslacht. 

                     Daarom was het iets heel ongewoons dat Elisabeth en Zacharias wilden afwijken van dit 
traditionele gebruik en hun zoon Johannes wilden noemen. Iedereen merkte spontaan op : “Maar er 
is uw familie niemand die zo heet.” Maar zij zetten door. De engel heeft hun duidelijk gemaakt dat 
hun kind een heel ongewoon kind is. Het moet een ongewone naam krijgen. 

       Waarin dit ongewone gelegen is, zegt de naam zelf. De naam die de engel heeft 
genoemd,  betekent : God is genadig geweest. Zonder Zijn goedgunstigheid was dit kind er nooit 
geweest. Zonder Gods goedgunstigheid was de dode schoot van Elisabeth gesloten gebleven. Dat dit 
mensenkind er is, dat het zijn stem zal laten horen, dat is niet afgeleid van de vitale kracht van 
mensen die elkaar het leven doorgeven, voor elkaar het leven mogelijk maken, In de geboorte van dit 
kind heeft zich Gods genade getoond. Gods genade alleen zal de grondslag van dit leven zijn. Dat 
geeft de naam aan.  

                     BIJ  de geboorte van dit kind zijn wij aan het begin van het tijdperk van Gods genade. Het 
ongewone waar we getuigen van zijn, de geboorte uit een dode schoot, een naam buiten de eigen 
familie, het is alles een voorafschaduwing van wat nu te gebeuren staat. De mensen zullen niet meer 
gebonden zijn aan de mogelijkheden die zij zelf meekrijgen. Er staat iets nieuws de gebeuren. De 
mensen zullen niet meer gebonden zijn aan de mogelijkheden die zij zelf hebben meegekregen. God 
reikt nieuwe mogelijkheden aan, om niet, uit louter goedgunstigheid.  

                     Grote gevolgen heeft het, dat iemands mogelijkheden niet afgeleid worden uit zijn 
voor-geschiedenis. Dat betekent dat er toekomst is, echt toekomst. Niet alleen maar herhaling van 
wat al zo vaak te zien is geweest. Niemand hoeft zich door zijn of haar verleden, door aanleg, door 



verworteling in wat voorafgegaan is, beslissend beperkt te voelen. In de ruimte van Gods genade 
wordt mogelijk wat geen basis nodig heeft in dat wat mensen zelf meebrengen.  

Ongewoon gaat het er aan toe in de orde van de genade. God kijkt niet naar afkomst, 
bemiddeldheid, prestatie. Zijn genade, die is bepalend. Zijn genade, het  is een scheppende kracht, 
die iets nieuws tot stand brengt, ongeacht wat er allemaal aan is voorafgegaan. Genade, het is een 
scheppende kracht, een nieuw leven scheppende kracht, die ook dan nog werkzaam is, wanneer het 
leven al afgestorven lijkt.  

               Door zijn prediking zal Johannes de orde van de genade inluiden, voorbereiden. Hij 
zal oproepen tot bezinning, tot het opgeven van doodlopende wegen. Johannes zal oproepen tot 
terugkeer van die doodlopende wegen. Hij zal verwachting wekken, het koninkrijk van God als zeer 
nabij aankondigen. In zijn woorden zullen vóórklanken te horen zijn van de woorden zo vol genade 
die Jezus zal spreken, zoals ook zijn geboorte is getekend de  eigen wijze waarop God heil zal gaan 
stichten.  

Zusters en broeders, God is genadig. Dat is de boodschap die vervat ligt in de 
wondere geboorte van Johannes de Doper. God is genadig. Daaruit vloeit alles voort dat ons 
christenen boeit en gelukkig maakt. Wij mogen onze beperktheden overstijgen. Wij zijn geroepen tot 
een bestemming die onze mogelijkheden verre te boven gaat. De grondslag van ons bestaan is niet 
dat wat ons eigen is, maar dat wat ons door Gods genade is geschonken. Want, zegt de apostel 
Paulus : “in liefde heeft Hij, God,  ons voorbestemd Zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar 
het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade.” (Eph.1,5-6) Wij mogen leven 
in de door God geschonken tijd van Zijn genade. Door de genade mogen wij leven, tot lof van Zijn 
heerlijkheid. Danken wij de Heer van ganser harte. Amen. 

 

 

 


