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Zondag 12-01-2014 10.00u 
eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: Komt U naar mij! 

Preek 
Prediking n.a.v. : Mattheüs 3: 14 
Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt 
moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 
Het was zondagmorgen. Een predikant in Amerika zou intrede doen in de nieuwe gemeente. 
Maar die ochtend deed hij iets aparts. Hij besloot wat eerder te gaan. Hij verkleedde zich als 
dakloze. Hij wilde wel eens weten hoe kerkgangers reageren. Hij vroeg geld om voedsel te 
kunnen kopen, maar kreeg niets. 
Vlak vóór aanvang van de dienst ging hij ook naar binnen. Hij ging op de voorste bank zitten. 
De koster haalt hem terug. Vraagt hem of hij meer naar achteren wil gaan zitten in verband 
met de gasten voor deze dag. De dienstdoende ouderling haalt de nieuwe dominee naar 
voren. De gemeente is geschokt! 
Weet u wie ook zo in opschudding is? Johannes de Doper. Bij het zien van Hem over Wie hij 
in zijn preken altijd zo mooi gezegd had: ‘Hij moet groter worden en ik kleiner (Joh.3:30).’ Via 
zijn moeder had hij over zijn half jaar jongere neef gehoord (Luc.1:41). Zo staan ze daar. 
Voor het eerst oog in oog. 
De sobere gestalte van de profeet in z’n kamelen-haren mantel. Met z’n dagelijks rantsoen, 
bestaande uit sprinkhanen en wilde honing (Mt.3:4). En Jezus, die bekend stond als veelvraat 
en wijndrinker. En als vriend van tollenaars en andere mensen met zonden en gebreken 
(Mat.11:19). Dan volgt een doopgesprek. 
Aan de voet der Jordaan. Tallozen kwamen om zich te laten reinigen vóór ‘t komende 
oordeel. Veel ‘vuil’ lag daar. Stromen van verdriet en ellende. In die bagger gaat Jezus staan. 
Alléén: waarom zou Híj Zich laten dopen? Om één te zijn met boetevolle landgenoten én 
heidenen, die graag jood willen worden. 
Nog nóóit had Johannes iemand geweigerd. Nú zegt hij:‘Ik zou door U gedoopt moeten 
worden en dan komt U naar mij?’ Voor welke fouten en gebreken zou dat dan moeten zijn? 
Paulus: ‘God heeft Hem, die de zonde níet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, 
opdat wij vrij zouden zijn (2Cor.5:21;Gal.5:1).’ 
Johannes probeert Hem nog tegen te houden, maar Jezus overtuigt ‘m: ‘Gód wil ‘t zo!’ Dan 
gaan dingen in hoog tempo. Na ‘kopje onder’ te zijn geweest, ziet Hij daarna de hemel voor 
Zich opengaan. Hoort Hij Zijn Hemelpappa Zelf zeggen: ‘Dit is Mijn vredesduif van wie Ik hou 
en die Mij altijd weer blij maakt!’ 
In die Geest kijkt God sindsdien niet enkel naar Jezus, maar ook naar óns. In het bijzonder 
sinds het uur van onze doop. Waarom blijf ík dan in het zondige hangen? Een vergelijking. 
Als het buiten regent, kan ik voor het raam gaan staan. Erover klagen. Maar ik kan er óók 
met de rug naar toe zitten. Binnen: in Christus. 
De regen houdt dan níet op, maar bepaalt níet langer mijn stemming. Zodoende kunnen ook 
wíj verwonderd in koor met Johannes de Doper zeggen: Komt U naar mij? Martin Luther King 
nam in zijn speech ‘I have a dream’ Paulus’ roep over: ‘Free at last!’ Eindelijk vrij. Omwille 
van de Zoon. Als geliefden Gods… 
Amen. 


