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Hoofdstuk 6    
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Het volgende hoofdstuk heet ‘DE DOPER’ 

Ja, dit verhaal gaat over Johannes de Doper, de zoon van priester Zacharias en 

zijn vrouw Elisabeth, de nicht van Maria, weten jullie nog? 

Johannes de Doper was de heraut van Jezus. 

Weten jullie wat een heraut is? In de tijd van Jezus waren de wegen in het land 

heel slecht. Het waren gewoon zandpaden, vol met kuilen en diepe gaten. 

Wanneer de koning vanuit de hoofdstad Jeruzalem in zijn door paarden 

getrokken koets naar een dorpje op bezoek ging, dan ging naar dat dorp eerst 

een heraut om te vertellen dat hun koning op bezoek zou komen. De inwoners 

van dat dorp moesten dan de kuilen en diepe gaten in de weg dichtmaken, 

voordat de koning kwam. Ja, de hele weg naar dat dorp toe moest vlak gemaakt, 

geplaveid worden, zodat de koets met de koning erin veilig over die weg kon 

rijden. 

 

Wanneer mijn moeder, jullie overgrootmoeder beppe Sjo over Johannes de 

Doper vertelde, dan zei ze altijd: ‘Dominee Zelle lijkt heel veel op Johannes de 

Doper’.  Nu weten jullie natuurlijk niet wie dominee Zelle was. Deze dominee 

Zelle was een vrijgezel die bij zijn oude moeder thuis in Leeuwarden woonde. 

Hij was familie van Mata Hari. Zoek op internet maar op wie Mata Hari was. Je 

ziet dan dat de echte naam van Mata Hari Margaretha Zelle was en dat zij ook 

in Leeuwarden geboren was.  

 

Maar nu verder met dominee Zelle. Hij zag er niet uit in zijn oud zwart versleten 

domineespak. Lange zwarte haren had hij, die hij met zwarte schoenpoets 

bijkleurde. Ook zijn gedrag was niet zoals het hoorde. Delen met je naaste was 

niet zijn sterkste punt. Kwam hij bij je koffiedrinken, dan nam hij bij de koffie 

niet één gebakje, nee hij pakte gewoon de hele schaal met gebakjes en at die 

allemaal op, terwijl de anderen niets kregen. Zij moesten toekijken hoe deze 

dominee ook hun gebakjes opat. En eten dat hij kon als hij bij gemeenteleden op 

bezoek kwam, hij vrat gewoon.  

Op zijn fiets ging hij naar veel dorpen in de omgeving of hij werd met een auto 

opgehaald om in de Gereformeerde kerken te preken. Veel, ja erg veel mensen 

kwamen dan bij hem in de kerk om naar zijn preken te luisteren. Mooie titels gaf 

hij aan zijn preken zoals b.v.: ‘Op de rand van het ledikant’. En zingen dat hij 

kon, hij bulderde over de hele gemeente heen. Maar de inhoud van zijn preken? 

Ik was een kind, toen hij meerdere keren in onze kerk op Kollumerpomp preekte. 

De kerk was dan afgeladen vol en er moesten stoelen bijgezet worden.  

Maar als je volgens hem, ja dat zei hij vanaf de preekstoel, niet stemde op de 

AR, dan kwam het na je dood niet goed met jou. De Anti Revolutionaire partij 
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was  een politieke partij die op 11 oktober 1980 is samengegaan, gefuseerd met 

de KVP en de Christelijk-Historische Unie, wat nu het CDA is.  

 

Ja, zoals dominee Zelle preekte, zo sprak volgens mijn moeder Johannes de 

Doper ook. Bekeer je, stop met zondigen, want anders loopt het verkeerd met je 

af. 

Toen ik gisteravond in de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ las, hoe Ulbe van 

Houten dit verhaal van Johannes de Doper vertelde, dacht ik, op deze manier 

wil ik jullie niet over hem vertellen. Ik heb daarna eerst maar eens goed gelezen 

wat er precies over Johannes de Doper in de bijbel staat. Daar werd ik een stuk 

rustiger van. In de bijbel zegt Johannes de Doper tegen alle mensen hetzelfde 

wat Jezus later vertelde en leerde. Wees niet schijnheilig, deel je rijkdom met de 

armen, steel niet van andere mensen, doe je medemens niet tekort. 

Ja, lieve kleinkinderen, wat Jezus de mensen leerde is de blijde boodschap, die 

ik aan jullie wil doorvertellen. Bij Jezus hoef je nooit bang te zijn. 

 

 

 

Hoofdstuk 6   -   Johannes de Doper        -   Lukas 3 : 1 – 12    

  Johannes 1 : 19 – 28  

 

Er waren veel jaren voorbijgegaan sinds Jezus als jongen van 12 jaar zijn eerste 

reis naar de tempel in Jeruzalem had gemaakt. Hij was nu bijna dertig en het zou 

niet lang meer duren, dan zou hij met zijn grote werk in Israël beginnen.  

In het kleine stadje Nazareth kende iedereen hem als Jezus, de timmerman. Zelfs 

zijn vrienden wisten niet dat hij de Zoon van God, de Messias was. Hij sprak 

daar met hen nooit over. Nee, de tijd was nog niet gekomen dat hij zich zou 

openbaren als de Zoon van God. Openbaren betekent hier: zich bekend maken. 

Maar al wisten de mensen in Nazareth niet dat de beloofde Messias tussen hen 

in woonde, er waren wel veel mensen die hoog tegen Jezus opzagen en die grote 

verwachtingen van hem hadden. Het zou voor hen geen verrassing zijn wanneer 

Jezus zou stoppen als timmerman en naar Jeruzalem zou gaan om daar een 

leraar-van-de-wet te worden. Jezus kende de wetten heel goed. Dat wisten de 

Schriftgeleerden in Jeruzalem ondertussen ook wel!  

Wat zou dat voor Nazareth, dat in de provincie Galiléa lag, een grote eer zijn. 

Een Rabbi uit hun eigen stad… 

 

In die tijd, terwijl Jezus nog in de timmerwinkel zijn werk deed, ging 

onverwachts het nieuws door het land van Israël dat er een groot profeet was 

opgestaan. Een profeet in een ruige mantel en op blote voeten, die in de 

wildernis bij de rivier de Jordaan woonde en die sprinkhanen en wilde honing at. 
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In de dorpen en steden ontstond er bij veel mensen een blijde opwinding en ook 

vanuit de grote stad Jeruzalem gingen grote groepen mensen naar deze Godsman 

toe om zijn boodschap te horen. 

 

Daar stond hij dan, vanuit de wildernis, de profeet van God. Na meer dan 

vierhonderd jaar was daar weer een profeet onder hen. In hun oren klonk zijn 

machtig geluid. Wat een stem had die man! Zo hadden ze zich altijd de profeet 

Elia voorgesteld. Zo ernstig, zo streng en ook zo moedig! 

Wat hij tegen hen zei was zo totaal anders dan de mensen gewend waren om van 

Farizeeërs en de Schriftgeleerden te horen.  

Profeten profeteerden (voorspelden) wat in de toekomst zou gaan gebeuren. 

Maar deze nieuwe profeet Johannes sprak over Gods Koninkrijk dat er nu 

aankwam. Het zou niet lang meer duren en dan zou de beloofde Messias er zijn. 

 

Deze profeet Johannes moest wel heel zeker zijn van zijn zaak, want zoals hij 

durfde te spreken… 

Alhoewel, als je wist wie hij was deze Johannes, als je wist wat er gebeurd was 

voor en na zijn geboorte, dan kon je het weten. 

Een priesterzoon was hij. Zijn vader, de oude Zacharias was maandenlang stom 

geweest, omdat hij niet geloofde dat zijn oude vrouw Elisabeth zwanger zou 

worden. Ja, Zacharias kon voor de geboorte van zijn zoon Johannes bijna een 

jaar lang niet praten.  

 

God had altijd al een bijzonder doel met deze jonge man gehad en hem klaar 

gemaakt voor zijn werk. Deze Johannes woonde al heel lang niet meer in het 

stadje van zijn geboorte. Hij woonde al veel jaren helemaal alleen in de 

wildernis. Kwam het daardoor dat hij er zo somber en zelfs een beetje kwaad 

eruit zag? Je kon zelfs wel bang voor hem 

worden. 

En dan, wat hij tegen de mensen zei, ja hen 

zelfs toe bulderde: ‘Begin een nieuw leven en 

laat je dopen! Dan zal God jullie je verkeerde 

dingen vergeven.’ 

Als de mensen hem dan aankeken, zei hij recht 

in hun gezicht: ‘Jullie lijken zo vroom, zo 

godsdienstig, maar dat zijn jullie helemaal niet. 

Jullie zijn net een nest vol met jonge slangen. 

Adderengebroed zijn jullie! Bekeer je, want 

anders loopt het niet goed met jullie af!’ 

Nee, vriendelijk was deze Johannes de Doper 

niet voor de mensenmassa’s die bij hem 

kwamen. Hij zei hen keihard de waarheid en 

toch kwamen de mensen steeds weer bij hem.             Begin een nieuw leven 
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En wees eerlijk, wanneer een profeet jouw buurman of jouw buurvrouw de 

waarheid recht in zijn of haar gezicht zegt, daar wil je toch bij zijn? Wie geniet 

daar nu niet van? Als je zelf maar buiten schot blijft…. 

 

Er kwamen steeds meer mensen luisteren naar wat Johannes te zeggen had. 

‘Jullie denken dat jullie beter zijn dan de heidenvolken om ons heen, omdat 

jullie uit het geslacht van Abraham zijn. Maar luister naar mijn woorden: God 

kan van de stenen die hier om ons heen liggen een nieuw volk van Abraham 

maken. Laat eerst maar eens zien dat jullie je leven echt willen veranderen! 

Jullie moeten goede dingen doen. Dan zullen jullie lijken op een boom met 

goede vruchten. Maar bomen waar geen goede vruchten aankomen, die worden 

omgehakt en in het vuur gegooid. Denk er goed aan wat jullie doen: de bijl ligt 

bij de wortel van de boom, klaar om gebruikt te worden.’ 

 

Maar niet alleen deze waarschuwende woorden sprak Johannes de Doper tegen 

de mensen die bij hem kwamen. Nee in alles was hij totaal anders.  

Zo was het in Israël een oud gebruik dat een heiden, die zich bekeerde tot de 

God van Israël, en dus Jood wilde worden, eerst gedoopt moest worden voordat 

hij opgenomen kon worden in het verbond dat God met zijn heilig volk had 

gesloten. Een prachtig symbool was dat: onrein en onheilig ging ‘een heiden 

mens’ een paar tellen onder water en zodra hij weer boven water kwam was hij 

een ander mens geworden, een zoon van Abraham en een kind van God. 

 

Maar nu was deze ruige profeet Johannes er ook mee begonnen om Joden te 

dopen, net alsof zij (de Joden) niet beter waren dan die blinde heidenen. Waar 

bleef op deze manier het onderscheid tussen de heidenvolken en het eigen volk 

van God? 

Of zou het dan toch waar zijn wat Johannes tegen hen zei, dat zij net zo schuldig 

tegenover God waren als de heidenvolken? 

 

Veel mensen die deze strenge woorden van Johannes hoorden bogen hun hoofd, 

en vroegen in stilte God om vergeving. Bang en bevend gingen ze naar Johannes 

toe en vroegen om gedoopt te worden. Johannes nam hen dan mee het water in, 

legde zijn hand op hun hoofd en dompelde hen heel kort onder water.  

Dankbaar dat ze gedoopt waren gingen ze als nieuwe mensen naar huis. Daar 

vertelden ze aan iedereen die het maar wilde horen, dat ze gedoopt waren en wat 

Johannes de Doper hun verteld had.   

Johannes vertelde met gezag dat het niet lang meer zou duren of de Messias zou 

er zijn. En dan moesten alle mensen klaar zijn om Hem te ontvangen. Ja, dan 

zou God redding brengen.  

 

Kwam het hierdoor dat er steeds meer mensen naar Johannes de Doper 

toegingen? De toegestroomde massa mensen vroeg aan hem: ‘Johannes, hoe 
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moeten wij volgens jou leven? Wat moeten wij volgens God in de hemel doen? 

Vertel het ons.’ 

Al deze mensen verwachtten dat Johannes hun een lange lijst met voorschriften 

zou geven, nog veel strenger dan de wetten van Mozes. 

Maar Johannes zei alleen maar: ‘Als je twee stel kleren hebt, geef er dan één aan 

iemand die helemaal geen kleren heeft. En deel je eten met mensen die honger 

hebben.’ 

Verbaasd en verwonderd keken de mensen hem aan. Kon het met zo’n beetje 

toe? Hoefde je echt niets meer te doen? Kon je echt waar met zo’n beetje, 

slechts een eenvoudig stel kleren en een beetje eten, deel krijgen aan het 

Koninkrijk van God?  

Johannes glimlachte. Beter dan al die mensen wist hij hoe moeilijk het is om iets 

weg te geven van wat jouw eigen bezit is.  

Maar als deze mensen die zich hadden laten dopen, zich echt bekeerd hadden en 

spijt hadden van alle verkeerde dingen die ze gedaan hadden, dan zou God hun 

kracht geven om te leven zoals Hij dat van ons mensen verlangt. 

 

Een andere keer kwamen er soldaten en tollenaars bij Johannes de Doper. Ze 

vroegen hem wat zij moesten doen om ook deel te mogen krijgen aan het 

komende Koninkrijk van God.  

Lieve kleinkinderen, jullie weten wat een soldaat is, maar weten jullie wel wat 

een tollenaar is?  

Wij zouden vandaag zeggen dat een tollenaar een belastingambtenaar is. Maar 

vroeger werd in Israël op een andere manier belasting geïnd dan wij dat vandaag 

doen. 

Een tollenaar (een Jood) kreeg van de Romeinse soldaten de opdracht om van 

een bepaald aantal mensen in hun omgeving de belasting voor de Romeinen op 

te halen. Op wat voor manier dat gebeurde interesseerde de Romeinen niet. Als 

zij het van te voren vastgestelde geldbedrag maar kregen. De Joden die deze 

belasting voor de Romeinen ophaalden noemde men tollenaars. Ja, de Joden 

moesten in hun eigen land tol betalen aan hun overheersers, de Romeinse 

soldaten. 

En als die tollenaar dat nu maar eerlijk deed, dan zou er eigenlijk niets mis zijn 

geweest. Maar de meeste tollenaars lieten hun volksgenoten zoveel belasting 

betalen, dat ze er zelf schatrijk door werden. Jullie begrijpen dat de meeste 

Joden de tollenaars (de dieven) verachtelijk behandelden. 

Net zoals de mensen naar Joodse mannen keken die soldaat waren geworden in 

Romeinse dienst. Landverraders werden ze genoemd. 

 

En nu kwamen dit soort mensen, tollenaars en soldaten bij Johannes de Doper. 

De mensen stonden vreemd te kijken. Kon dit ook? Tollenaars en soldaten in 

vreemde dienst die zich bekeerden tot de God van Israël? 
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Nee, natuurlijk niet. Johannes zou hun wel even flink de waarheid zeggen. Voor 

zulk soort mensen die hun eigen volk en hun eigen God verraden, was natuurlijk 

geen plek in het komende Koninkrijk van God. 

Maar wat viel hen dat tegen. 

Tegen de soldaten zei Johannes de Doper alleen maar dat ze niet mochten 

plunderen. Dat ze tevreden moesten zijn met hun soldij, het geld dat zij als 

soldaat verdienden.  

En de tollenaars? Wat verbood Johannes hen? Eigenlijk precies hetzelfde. Ze 

mochten niet meer geld (belasting) innen dan voorgeschreven was. Ook 

tollenaars moesten eerlijk zijn. 

En dat was nu die ruige profeet die iedereen wel de waarheid durfde te zeggen! 

Veel omstanders begrepen dit niet van Johannes de Doper. 

 

En dan de leiders van het volk Israël. Vonden zij, de priesters, de Farizeeërs, de 

Schriftgeleerden en Sadduceeën dit allemaal zo maar goed? Nee, ze gingen 

onderzoek doen. Met gemengde gedachten gingen ze naar de rivier de Jordaan, 

naar Johannes de Doper. 

Stel dat deze Johannes gelijk had en dat zeer binnenkort de Messias zou 

verschijnen om het koninkrijk van koning David in al zijn oude glorie te 

herstellen, dan moesten zij er wel bij zijn. Als zij zich dan nu eerst door deze 

Johannes moesten laten dopen, dan moest dat maar. In het nieuwe koninkrijk 

van de Messias wilden zij wel de belangrijkste plaatsen krijgen. Dat kon niet 

anders. Zij waren tenslotte de leiders van het volk Israël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Adderengebroed zijn jullie!’ 
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Maar toen deze zeer belangrijke mensen bij Johannes de Doper waren en hem 

vragen stelden, doorzag Johannes hun plannen.  

Fel waren zijn woorden aan hun adres: ‘Adderengebroed zijn jullie. Denken 

jullie nu echt dat jullie God kunnen bedriegen door je door mij te laten dopen?  

Als binnenkort de Messias er is weet Hij wat er in jullie harten rondspookt. Hij 

kent jullie gedachten. Bekeer je nu het nog kan. En stop met jullie 

schijnheiligheid.’ 

 

Hooghartig en met stemverheffing beantwoordde een Farizeeër Johannes met de 

volgende woorden: ‘Wie ben jij eigenlijk wel dat jij deze woorden tegen ons 

durft te zeggen? Denk jij dat je alles maar tegen ons kunt zeggen? Of denk jij 

misschien dat jij Elia bent, die uit de hemel is neergedaald om de komst van de 

Messias, de Koning aan te kondigen?’ 

Johannes schudde zijn hoofd. ‘Nee, die ben ik niet.’ 

‘Maar ben je dan de profeet, die komen zou?’ 

‘Nee, die ben ik ook niet.’ 

Ongeduldig vroeg dezelfde Farizeeër: ‘Maar wie bent jij dan wel? Als jij de 

Messias niet bent en ook Elia niet en ook niet de profeet, hoe durf jij dan 

mensen te dopen? Kom op, vertel ons wie jij wel bent.’ 

Heel ernstig antwoordde Johannes: ‘Nee, ik ben de Koning niet. Ik ben de heraut  

van de Koning, waar de profeet Jesaja eeuwen geleden al over geprofeteerd 

heeft. Ik effen de weg voor de komst van de Messias.  

Mensen, bekeert jullie en laat je dopen! Wees er klaar voor om zeer binnenkort  

jullie Koning, de Messias te ontmoeten.’ 

Diezelfde Farizeeër antwoordde tot slot: ‘En dat moeten wij geloven? Mooi 

niet!’ 

 

Teleurgesteld, maar vooral boos gingen deze leiders van het volk Israël terug 

naar de tempel in Jeruzalem. Nee, deze Johannes de Doper was niet diegene 

waar hij zich voor uitgaf. Dat het gewone volk zo met hem wegliep kon nog wel 

eens gevaarlijk worden…   

 
 


