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Johannes de doper
We gaan het hebben over Johannes de doper. Over hem zei
de engel Gabriël tegen zijn vader Zacharias in Lucas 1:15
Want hij zal groot zijn voor de
Heere. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal
al van de moederschoot af met
de Heilige Geest vervuld worden.
Dus wat wij van zijn jeugd weten is, dat hij groot was voor de
Heere en dat hij met de Heilige
Geest vervuld was, zelfs voordat
hij geboren werd, namelijk van
de moederschoot af.
Ook weten we nog iets anders
uit zijn jeugd en dat staat in Lucas 1:80
Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef
in de woestijnen tot de dag van
zijn verschijning aan Israël.
Wat zijn uiterlijk betrof: Er staat
in Mt. 3:4

Deze Johannes had kleding van
kameelhaar en een leren gordel
om zijn middel; zijn voedsel was
sprinkhanen en wilde honing.
Johannes droeg een "camel-pak"
een kleed van kamelenhaar en
hij droeg een leren riem om zijn
middel en zijn voedsel loog er
ook niet om: sprinkhanen en
wilde honing.
Water uit de Jordaan, honing
zoeken en sprinkhanen vangen
en roosteren en opeten.
We weten ook uit de bijbel namelijk uit Mt. 14:3/4 wat de reden was, waarom koning Herodes hem gevangen nam en wat
uiteindelijk zijn hoofd kostte.
Herodes had Johannes immers
gevangengenomen, hem geboeid
en in de gevangenis gezet, vanwege Herodias, de vrouw van
zijn broer Filippus, want Johannes had tegen hem gezegd: Het
is u niet geoorloofd haar te hebben.
Hij zei niet tegen Herodes: Excellentie: gefeliciteerd met uw
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nieuwe huwelijk maar hij zei tegen deze goddeloze koning: U
mag de vrouw van uw broer niet
hebben.
Johannes bracht op een speciale
manier aan het Joodse volk het
evangelie. We lezen daarover in
Lucas 3:7 en verder waar staat:
Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te
worden: Adderengebroed, wie
heeft u laten weten dat u moet
vluchten voor de komende
toorn?
Hij sprak zijn toehoorders aan
met "adderengebroed" en zegt
tegen hen:
8 Breng dan vruchten voort in
overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te
zeggen: Wij hebben Abraham
als vader; want ik zeg u dat God
zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.
De mensen die hem hoorden
dachten: We zijn toch gelovigen en hebben toch Abraham als
vader ! Maar Johannes zei dan:
Als u dan gelovig bent, breng

dan vruchten voort die aan de
bekering beantwoorden.
Johannes had ook een groot geloof in God namelijk dat God bij
machte was uit stenen kinderen
van Abraham te verwekken.
En alsof het nog niet genoeg
was geweest, wat hij gezegd
had, kwam hij ook nog met de
bijl aan in zijn prediking:
De bijl ligt zelfs al aan de wortel
van de bomen; elke boom dan
die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in
het vuur geworpen.
Wat een prediking !
Iedere boom, maar dan ook iedere boom, die geen goede
vruchten voortbrengt wat gebeurt daarmee volgens Johannes
de doper? Die wordt omgehakt
en in het vuur geworpen.
Trouwens, diezelfde woorden
noemt ook Jezus in Mt. 19 waar
Hij zegt:
Iedere boom, die geen goede
vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
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Zijn toehoorders kwamen onder
de indruk van zijn woorden en
Gods Geest begon te werken
door Johannes heen. Dat lezen
we in vers 10 en verder.

niemand lastig, pers niemand af
en wees tevreden met uw soldij.

10 En de menigte vroeg hem:
Wat moeten wij dan doen?

Johannes zei dus niet dat ze
dienstweigeraars moesten worden, hoewel iemand dat vanwege zijn geweten wel kan doen,
maar hij zei: Gedraag je netjes
en wees tevreden met het soldij.

11 Hij antwoordde en zei tegen
hen: Wie twee stel onderkleren
heeft, moet delen met hem die er
geen heeft, en wie voedsel heeft,
moet ook zo doen.

15En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart
zich ten aanzien van Johannes
afvroegen of hij misschien niet
de Christus was.

Johannes zei in feite: Heb je
naaste lief als jezelf.
Wees
vrijgevig en mededeelzaam!

Johannes zei openlijk tot hen allen: Ik ben de Christus niet. Ze
vroegen verder en zeiden tegen
hem: Wie ben je dan, ben je
Elia?
Nee, zei Johannes, ik
ben Elia niet.

12 Er kwamen ook tollenaars
om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat
moeten wij doen? 13 Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat
u voorgeschreven is.
Tegen de tollenaars zei Johannes: houdt u aan dat wat voorgeschreven staat.
14 Ook de soldaten vroegen aan
hem: En wij, wat moeten wij
doen? Hij zei tegen hen: Val

O, zeiden de mensen toen: Dan
ben je zeker een profeet. Zelfs
daarvan zei Johannes: Nee, dat
ben ik niet. Maar wie ben je
dan?
Nu, zei Johannes. Als jullie dat
zo recht op de man af aan mij
vragen, dan is hier het antwoord:
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Ik ben een stem. Ik ben de stem
in de woestijn waarover de profeet Jesaja gesproken heeft.
En dan gaat Johannes verder in
vers 16:
16 Antwoordde Johannes allen:
Ik doop u wel met water, maar
Hij komt Die sterker is dan ik,
bij Wie ik niet waard ben de
riem van Zijn sandalen los te
maken. Hij zal u dopen met de
Heilige Geest en met vuur.
Hij komt Die sterker is dan ik.
Een beroemde uitspraak van Johannes de doper is: Deze blijdschap van mij is volkomen geworden; Hij moet meer worden,
ik echter minder. (Joh. 3:30)
Als wij deze instelling hebben,
wordt onze blijdschap ook volkomen.
En dan zegt hij van Jezus: Hij is
de doper met de Heilige Geest
en met vuur. En dat is wat wij
allemaal opnieuw nodig hebben:
Geest en vuur.
17 Zijn wan is in Zijn hand en
Hij zal Zijn dorsvloer grondig

reinigen en de tarwe in Zijn
schuur verzamelen, maar het kaf
zal Hij met onuitblusbaar vuur
verbranden.
De wan is een soort mandje,
waarmee de boer het koren omhoog gooide en dan blies de
wind door het koren en kwam
het kaf dwarrelend naast de
mand naar beneden en het koren
ving hij op in de mand.
Later veegde hij het kaf bij elkaar en werd het in de brand gestoken.
Er staat in Lucas 3:18 over Johannes de doper nog het volgende:
18 Hij gaf ook nog veel andere
aansporingen en verkondigde
het volk het Evangelie.
Dat was de manier van Johannes
de doper om het evangelie te
verkondigen namelijk met veel
aansporingen.
Een man van God, die als martelaar stierf. Lees daarover in
Marcus 6:14 t/m 29.

