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Baruch 5:1-9 
Lukas 3:1-6 

Lukas 3 begint met een nauwkeurige beschrijving van de tijd. Daardoor weten we dat we ons 
bevinden in september of oktober van het jaar 27. Het is typisch voor Lukas, de arts, die 
gedetailleerde beschrijvingen. 
Het is de tijd dat het Romeinse Rijk over Israël regeert. We horen van tetrarchen, van een 
gouverneur en een hogepriester. Tetrarchen zijn viervorsten. Die regeerden over het vierde deel van 
een groter gebied. En een gouverneur bestuurde een provincie. Dit zijn allemaal functies die onder 
het Romeinse recht vallen. Zelfs de twee hogepriesters zijn door het Romeinse legaat benoemd.  

Goed, met deze introductie staan we tegenover hoge functionarissen, elitair en beroemd. Maar 
Lukas laat ons geen tijd om dit eens goed te bekijken, want in één vaart, in dezelfde zin, neemt hij 
ons mee, naar een heel ander oord: de woestijn. Weg van het centrum van de macht, naar de plek 
van inkeer.  
Naar Johannes, die in de lijn van zijn vader Zacharias eigenlijk priester had moeten worden. Dat kan 
nog weleens een thema zijn, dat we als ouders een ideaalbeeld hebben over de toekomst van onze 
kinderen. Maar Zacharias lijkt daar geen last van te hebben, hij voorspelde al dat Johannes anders 
was, dat hij degene zou zijn die de weg van de Heer zou bereiden. En lang daarvoor voorspelde Jesaja 
dit ook. 

Johannes, een eenling, een voorloper, zeldzaam en kostbaar. Er was in die tijd nog geen wijdverbreid 
opbloeien en zijn boodschap werd vaak verkeerd begrepen.  
Hoe is dat, dat gevoel van alleen de kar te moeten trekken? Ergens in geloven en niet weten of dat 
wordt gedragen? 

 
Wat doet Johannes daar in de woestijn? Hij sticht geen nieuwe beweging, maar hij spoort zijn 
toehoorders aan het doopsel van anders-denken te ontvangen. Om anders te gaan denken, zodat er 
een nieuw perspectief ontstaat. Een nieuwe weg. Een weg waarin er zelfs geen bergen of dalen meer 
zijn, maar dat we vol het zicht hebben op dat wat ons doet leven. 
Het volk hing aan zijn lippen, ze snakten naar deze boodschap. Want daar waar ze voor stonden, daar 
waar ze in geloofden sijpelde weg. En degenen waar ze op vertrouwden, zaten in het centrum van de 
macht en die lieten zich meer en meer beïnvloeden door de heidense Romeinen die hen 
overheersten. En nu kwam deze voorspelde eenling met de boodschap van redding van God. Van een 
nieuwe weg met nieuw perspectief.  
 
Vandaag staan wij aan het begin van die nieuwe weg. We hoeven nog niet te gaan, we mogen nog 
even wachten. We hoeven alleen maar te kijken, zegt Baruch. Het past bij Advent, die verstilling. We 
kijken naar de nieuwe weg richting het oosten. Daar waar de zon opkomt, waar de lente begint. En 
we mogen genieten van de ruimte die is ontstaan, die zicht op het leven. Zicht op de redding. 
Johannes was daar heel resoluut in: de redding komt van Hem die na mij komt.  
 

 
Elk dal wordt opgevuld, elke berg en heuvel wordt geslecht…. De weg wordt zó duidelijk vrij gemaakt, 
dat het lijkt of de weg ons zoekt, dat God ons zoekt. Alsof de Eeuwige ons een nieuw begin wil 



bieden, iets groters laten voelen. Het verandert de werkelijkheid die toch hetzelfde blijft. Maar even 
is het goed. We worden uit ons eigen centrum gehaald, uit onze eigen gedachtewereld, uit de angst 
voor wat ons te wachten staat, uit de hardheid die het zicht belemmerd, uit het gevoel alleen te 
staan.  
 

 
Even is er alle ruimte om het te zien, de redding, God, Hem die we verwachten, elkaar, alle anderen.  
 
En nu? Baruch nodigt ons uit om te gaan. Er is niets meer wat je tegenhoudt om samen met Hem en 
met elkaar op te trekken. Meewandelen dus. Bij Baruch worden we pelgrims. En we gaan met elkaar. 
Als Gods volk onderweg. 
Of zoals in het muurgedicht: iedereen is er, als steun of als last en toch gaan we samen.  
 

 
Tot slot een uitspraak van Michel de Certeau, hij was een Franse jezuïet en psychoanalyticus. Hij 
verwoordde heel mooi wat het essentiële is van de christelijke ervaring: de ontmoeting met de 
ander, met alle anderen, die eenieder tegenkomt tijdens zijn weg naar God, de geheel Andere. 
 


