
Bent U degene Die komen zou? 

Je kunt het bijna niet geloven. Dit is een vraag van Johannes aan Jezus. Een aantal maanden 

na de doop van Jezus. 

Toen Johannes er mee ingestemd had om Jezus te dopen en Jezus het water was ingegaan, 

als een zondaar Die Zijn zonden liet afwassen, was de hemel opengegaan. God had 

gesproken. Er klonk een stem uit de hemel: “Dit is Mijn geliefde Zoon.” Bovendien was de 

Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus neergedaald. Om nooit te vergeten!  

De hemel bevestigde dat Hij het was. Een nieuwe periode in de bediening van Johannes was 

aangebroken. Nu kon Hij concreet Jezus aanwijzen als de Messias. Hij deed dat met heel zijn 

hart. Hij had Hem het Lam van God genoemd dat de zonde van de wereld zou wegnemen. En 

dat werd gezegend. Massaal gingen de mensen nu achter Jezus aan. Johannes juichte dat 

toe. Hij kende zijn plaats. Hij was immers maar de voorloper die de weg voor de Messias had 

gebaand. 

En dan wordt Johannes gearresteerd. Dat was voor Johannes geen reden tot paniek Hij had 

het er graag voor over. Trouwens, nu de Messias was gekomen, zou het oordeel gaan 

plaatsvinden. Daarover had hij steeds gepreekt (de bijl lag aan de wortel).  

Er gingen maanden voorbij. Duizenden mensen liepen Hem achterna. Jezus had veel 

wonderen gedaan. Jezus verzamelde discipelen om Zich heen, genas en onderwees het volk. 

Hij at notabene bij tollenaars, terwijl het Romeinse juk iedere dag zwaarder op Israël drukte. 

Het zette Johannes in de gevangenis aan tot diep nadenken. Natuurlijk was hij blij met deze 

berichten. Toch was dit niet zijn beeld van de Messias. Voor Johannes was de Messias de 

grote Rechter die de wereld zou richten, Die het kwade zou uitroeien, recht en gerechtigheid 

op aarde zou brengen. Wanneer begon Jezus daarmee? 

Ongetwijfeld was Jezus een groot profeet. Maar was Hij wel de Messias? Johannes twijfelde. 

Had hij zich vergist? 

Twijfel knaagt aan Johannes, hij wil een antwoord op zijn prangende vraag. Zelf zit hij 

gevangen, dus stuurt hij zijn discipelen naar de Heere Jezus met de vraag: “Bent U echt de 

Messias?” 

Wat zou jouw antwoord geweest zijn? 

Het antwoord van Jezus is leerzaam. Vertel Johannes wat je gehoord en gezien hebt. 

Wat heb jij vanmorgen gehoord? 


