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Preek “De Intense Passie van God” 

Inleiding; 
Zoals u weet, is dit de vierde adventszondag en dus ook de 4e adventspreek over Lukas 1. En toen ik 

de tekst las, sprong mijn hart op. “Dit is mooi!”  Gek hé, dat je hart kan opspringen van een stuk 

tekst. Even later kreeg ik een tekst en mijn hart sprong op. “Dit is mooi!”  Gek hé, dat je hart kan 

opspringen van een stuk tekst. Uit deze tekst bleek mij zó duidelijk, hoe vasthoudend en hoe intens 

Gods passie… Zijn hartsgesteldheid is. Het is mijn hoop, dat u uw hart opent voor Gods intense 

passie, zoals ik die heb mogen proeven, uit zwarte lettertjes op wit papier. Ik gebruik in deze preek 

de Willibrordvertaling. Komt u met mij mee naar deze tekst van de 4e adventspreek van 2012 

en die staat in Lukas 1 vanaf vers 57. 

Bijbellezing WV95; 
Lukas 1:57 Voor Elisabet was de tijd gekomen dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon. 58   

Haar buren en haar familie hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze deelden in 

haar vreugde. 59 Een week later kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden hem de naam van zijn 

vader Zacharias geven. 60 ‘Nee,’ zei zijn moeder, ‘hij moet Johannes genoemd worden.’ 61 Ze zeiden 

tegen haar: ‘Die naam komt in de familie toch niet voor.’ 62 Ze wenkten zijn vader, en vroegen hoe 

hij hem wilde noemen. 63 Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop: ‘Zijn naam is Johannes.’ 

En iedereen was verbaasd. 64 Maar op hetzelfde moment kon hij zijn mond en zijn tong weer 

bewegen, en hij prees God. 65 De hele buurt werd door ontzag bevangen, en in heel het bergland 

van Judea werd dit alles druk besproken. 66 Het hield allen die ervan hoorden bezig, en men vroeg 

zich af: ‘Wat zal er wel niet worden van dit kind?’ Want onmiskenbaar rustte de hand van de Heer op 

hem. 67 Zijn vader Zacharias werd vervuld met heilige Geest en profeteerde: 68 ‘Gezegend de Heer, 

de God van Israël, want Hij heeft zich het lot van zijn volk aangetrokken, en het bevrijd. 69 Hij heeft 

voor ons een reddende kracht opgewekt in het huis van David, zijn dienaar, 70 zoals Hij van oudsher 

had gezegd bij monde van zijn heilige profeten: 71 redding uit de macht van onze vijanden, en uit de 

hand van allen die ons haten, 72 om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen, en zijn heilig 

verbond indachtig te zijn - 73 de eed die Hij Abraham, onze vader, had gezworen: Hij zou ervoor 

zorgen dat wij, 74 zonder angst en bevrijd uit de hand van de vijand, Hem konden dienen, 75 in 

heiligheid en rechtvaardigheid, al onze dagen. 76 En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste 

worden genoemd, want je zult voor de Heer uit gaan als zijn wegbereider; 77 om zijn volk te leren 

hoe ze gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden, 78 dankzij de innige barmhartigheid 

van onze God. Zo bekommert zich om ons het licht uit de hoogte; 79 het zal schijnen voor wie zitten 

in duisternis en in de schaduw van de dood, het zal onze voeten naar de weg van de vrede leiden.’ 

80 De jongen groeide op en werd steeds sterker door de Geest; hij verbleef in eenzame streken tot 

de dag waarop hij zich aan Israël vertoonde. 

De geboorte van Johannes 
Johannes ouders waren allebei best wel oud. Dat vinden we in Lukas1 vers 7. En dus lag het niet 

meer voor de hand, dat dit echtpaar ooit nog vader en moeder zouden worden. Nee, kom op zeg, je 

moet wel realistisch blijven … Elisabeth was onvruchtbaar. Ze zullen, vaak om een kind gebeden 

hebben en het van God verwacht hebben... En hun namen, als je die achter elkaar zet, betekenen 

samen zoiets als: “Mijn vader is JHWH en Hij heeft gezworen”. Oh, ze geloofden vast en zeker dat zij 

die namen niet voor niets hadden gekregen, en dat het ook wel wáár is … “Mijn Vader is JHWH en Hij 

heeft gezworen”, maar het gezinnetje bestond toch nog altijd uit Zacharias en Elisabeth. En dat was 

het… En als je daar over nadenkt… wat moet dat wel een enorm lijden hebben veroorzaakt bij die 
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twee mensen. Ikzelf ben trotse vader van 5 zonen en inmiddels opa van 3 kleinkinderen, dus ik weet 

gewoon niet, wat kinderloosheid met iemand doet. Dát lijden, dat ken ik niet…  

 

Inmiddels weten we, (we hebben dat net gelezen) dat ze niet kinderloos gebleven zijn… Nee, 

Zacharias heeft, toen hij met de tempeldienst bezig was, een ongelooflijke boodschap te horen 

gekregen. Het was zó ongelooflijk… hij was écht stom-verbaasd en sprakeloos. Nu al bijna 9 

maanden lang… Moet je je eens voorstellen: je bent in Bethel aan het stofzuigen, of de wc’s aan het 

schoonmaken en ineens zie je een engel die jou komt vertellen dat jouw hartsverlangen uitkomt… 

Kun je begrijpen… dat Zacharias niet meteen zei “’tuurlijk, we gaan ervoor?” Zacharias reageerde in 

eerste instantie uit ongeloof… maar ik snap hem wél.  

 

Sinds de laatste 3 maanden ongeveer, was Maria bij Zacharias en Elisabeth komen logeren. Bij zowel 

Maria als ook bij Elisabeth gingen de zwangerschappen zó wonderlijk…  

 Het huwelijkscontract tussen Jozef en Maria, (ja, in de traditionele joodse bruiloften ging het heel 

anders dan bij ons) had Maria nota bene zelf vrijwillig ondertekend, en nu was het meisje zwanger, 

maar NIET van Jozef… Nee, Gods Heilige Geest had haar zwanger gemaakt. Ik blijf hier even haken: 

en dat is, dat dat helemaal niet zo moeilijk is voor JHWH, die nota bene hemel en aarde gemaakt 

heeft… Maak een zaadcel en plant die vlak bij het eitje in Maria d’r baarmoeder en je bent er. God 

heeft daar helemaal geen sex voor nodig gehad. Zo dat moest ik even kwijt, omdat er, juist op dit 

punt, een hoop verdeeldheid en ongeloof gezaaid  wordt vanuit de wereld en vanuit de islam! Er zijn 

veel mensen, die Jezus niet als Zoon van God accepteren, om déze reden. Lukas 1:35 zegt klip en 

klaar, hoe Maria zwanger werd. En het blijft wonderlijk! 

 Het tweede wonderlijke aan de zwangersschappen van Maria en Elisabeth was, dat, toen Maria bij 

Zacharias en Elisabeth aankwam om te logeren, Johannes opsprong, toen hij nog in de baarmoeder 

van Elisabeth zat…  wónderlijk… Ik denk dat hij opsprong, omdat Jezus in zijn buurt kwam. Heeft u 

wel eens, dat je op een verjaardag of een vergadering zit of waar dan ook… en daar komt ineens die-

en-die binnen en je hart springt op? Je verblijd je en je hoopt dat hij of zij naast jou komt zitten, 

want dat is zo’n prettig persoon, bij hem/haar kun je echt jezelf zijn en die persoon begrijpt je en 

reageert zónder veroordeling. Je herkent in hem gewoon Jezus! Of … en nu kom ik misschien wel 

héél dichtbij… zouden anderen in u… of in mij… Jezus herkennen? Zouden ... als u binnenkomt … bij 

anderen hun hart opspringen … Ik ga u niet beoordelen; ik kan dat niet, ik wil dat niet…dat is een 

zaak tussen God en u, maar vraag Hem eens, of dat aspect ietsje méér in uw leven zichtbaar zou 

mogen komen. Hij wil wel … en die ander óók!  

 Het derde wonderlijke, is het doel van God met Johannes. God heeft vooraf al duidelijk gemaakt 

wat Johannes tot taak had. We vinden dat in Lukas 1:17 En Hij zal voor Hem uit gaan in de geest en 

de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen, en ongehoorzamen tot de 

houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen.’. Wonderlijk hé? 

Mooi hé? Ik vertel daar straks meer over. 

De besnijdenis van Johannes 

Ook hier gebeuren weer van die wonderlijke (en prachtige) dingen. Johannes wordt besneden en wat 

gebeurt er? Met luide stem krijgt hij van de mensen die daarbij zijn, zijn naam: “Zacharias”. In 

sommige vertalingen staat dat ze hem Zacharias wilde noemen, maar de grondtekst geeft aan, dat hij 

echt met luide stem Zacharias genoemd is en Elisabeth reageert daar onmiddellijk op en roept 

“STOP: Wat doen jullie nou? Hij moet Johannes heten!” Haar buren en bloedverwanten die daarbij 

staan, protesteren daarop: “Euh, Elisabeth, dat is niet wat we gewend zijn; Euh, Elisabeth, het is niet 

logisch; Euh, Elisabeth, want er is niemand in de familie die zo heet”. Conflict! Wat doen ze? ze gaan 

naar het hoofd van de familie, die ook nog eens priester is. Hij zal ze toch wel gelijk geven? En om 
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gelijk te krijgen, wenken ze Zacharias… hij moet de knoop door hakken; laat hij het maar ‘zeggen’: 

(Stilte! Uitbeelden dmv dia) .. “Geef me een lijstje”: “JOHANNES IS ZIJN NAAM”. Iedereen was 

stomverbaasd en wat gebeurt er? Terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. Er is 

dus een directe link tussen:  

1A) Zacharias’ ongeloof op de aankondiging van de zwangerschap   

1B) het zwijgen van Zacharias.  

Er is ook een directe link tussen  

2A) de gehoorzaamheid aan God om hem Johannes te noemen   

2B) het spreken van Zacharias..  

Let op dat zowel Zacharias als Elisabeth trouw bleven aan God om dit kind Johannes te noemen!  

 

Kunnen wij hier iets van leren? Staat u wel eens met uw mond vol tanden, terwijl uw geest zegt KOM 

IN ACTIE om die ander hulp te bieden, maar u kunt niet? … U wilt wel, maar u voelt u zó 

machteloos? Je hebt net nog een ruzie gehad… Ik herken het. Dat ik voor iemand die in nood, in 

ziekte of in wat voor ander lijden zit, en dat ik wil bidden en het NIET doe. Dat er een bidstond is… 

en ik gá niet… Dat ik iemand wil helpen en een stemmetje “hoor” … ach joh… wat denk jij nou te 

bereiken? En wat als het niet gebeurt? Of … weet ik veel hoe die ander gaat reageren…” Noem maar 

op. Vraag God eens, óf dat iets te maken kan hebben met (on-) gehoorzaamheid? Maar pas hier wel 

bij op, er is een gevaar. De link tussen ongeloof en zwijgen en de link tussen geloof en spreken, is 

een algemeen principe. Dat mag je niet altijd en op iedereen toepassen. “altijd als ik twijfels heb, zet 

God mij meteen stil.” “als jij gezegend wordt, dan moet jij wel in alles gehoorzaam zijn.” Zeg dus 

NOOIT als iemand wordt stilgezet: “dan moet er bij jou wel een of andere zonde in het spel zijn;” zeg 

ook nooit “hij/zij wordt gezegend, dus dan is hij in alles gehoorzaam”. Pas daarvoor op. Ik heb zo net 

wat negatieve voorbeelden genoemd van niet reageren op uw geest die zegt Kom in actie. In 

positieve zin ken ik de ervaring ook, dat je wél op die stem reageert en dat er dan heel bijzondere 

dingen gebeuren. 1 voorbeeld uit mijn leven: Grotten van Maasstricht.  

 

Iedereen die bij Zacharias en Elisabeth in de buurt woonde, werd zó diep geraakt door Johannes, dat 

ze zich gingen afvragen: Wat is/wordt dat voor bijzonder kind? Want God was met hem! Zij zagen 

dat! Wat zegt Zacharias? Hij looft God, na 9 maanden de mond te zijn gesnoerd. Wonderlijk niet? Dat 

zegt mij iets over zijn buitengewoon aantrekkelijke innerlijk, zijn hartsgesteldheid! Wat zegt 

Zacharias? “Geloofd zij God, want Hij: heeft omgezien naar Zijn volk; heeft verlossing gebracht; heeft 

een hoorn van heil gebracht (de beloofde heilsvorst) zoals door de profeten werd aangekondigd om 

ons te redden uit de handen van onze vijanden, die ons haten; conform Zijn verbond, om in vrijheid 

Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor al onze dagen”; … Uit deze lofzang van Zacharias 

spreekt zo’n ontzettend diep en langdurend lijden en verlangen naar intimiteit met God en dan ook 

nog voor altijd; het is belóófd. En tegen Johannes zegt Zacharias: “Jij zult een profeet van de 

Allerhoogste worden genoemd; Jij zult uitgaan, voor het aangezicht van God, om Zijn wegen te 

bereiden; Door kennis van heil in de vergeving van zonden te geven aan ons volk; Door de innerlijke 

barmhartigheid van God, waarmee Hij naar ons zal omzien; Om hen die gevangen zijn, de weg naar 

de vrede te tonen.” Oftewel het PLAN van God. Dit is Gods hartsgesteldheid, Zijn Passie! wat we hier 

zien. Je ziet dat ook in Lukas 4 waar Jezus de profeet Jesaja citeert: 18 De Geest van de Heer rust op 

mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij 

gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, 

om verdrukten in vrijheid te laten gaan, 19 en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.  

 

Herken ik mijzelf in zo’n leven? Is dit het, wat mensen over mij zeggen ... als ik begraven wordt … 

when I’m pushing up daisies? Als ik in de spiegel kijk naar mijn Genesis-gelaat (mijn blauwdruk – wat 
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wil God met mij en wat is Gods doel met mij) zie ik dan díezelfde hartsgesteldheid? … Nee? Waarom 

dan niet? Lukt het niet? Wat staat er in de weg? Wie staat er in de weg? Mijn omstandigheden? IK? 

Probeer ik het dan nog steeds zelf? … … … 

Ik zou nog terugkomen op: 

Het doel van Johannes 
God heeft vooraf al duidelijk gemaakt wat Johannes tot taak had. Thea de Jonge heeft dat een paar 

weken geleden ook al genoemd. We vinden dat in Lukas 1:17 … Hij zal voor Hem uit gaan in de geest 

en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen, en ongehoorzamen tot 

de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen. 

Het zal maar over je gezegd worden? Wat was Johannes’ missie? Johannes: 

o Zal voor Gods aangezicht uitgaan; 

o In de geest en de kracht van Elia (een geloofsheld uit het Oude Testament); 

o Om, dus met het doel de harten van vaderen te keren tot de kinderen en 

o Om, dus met het doel de harten van ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen te 

brengen. 

o Alles om voor God een volk te prepareren, klaar te maken voor … 

Dit is een bijzondere tekst om even stil te staan. Want deze tekst laat heel duidelijk een kanteling 

zien met het Oude Testament. Want in Maleachi 4:5-6 LIJKT hetzelfde te staan. Wat staat er in het 

slot van Maleachi? Maleachi is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, dus waar eindigt het 

Oude Testament mee? WV95 Maleachi 4:5 (3:23) Zie, Ik ga u de profeet Elia zenden voordat de dag 

van de HEER komt, de grote, vreeswekkende dag. 6 En hij zal het hart van de vaders naar de zonen 

keren en het hart van de zonen naar hun vaders keren, zodat Ik niet hoef te komen om het land aan 

de vernietiging te wijden. Israel leefde in het O.T. en in de periode tussen het O.T. en het N.T. 

(ongeveer 400 jaar) met de gedachte, dat vóórdat de Here komt, Elia zal komen en dat hij het hart 

van vaders zal keren naar de zonen, en het hart van zonen zal keren naar de vaders, zodát God niet 

hoeft te komen om het land te vernietigen. Maar een deel van die gedachte vinden we in het Nieuwe 

Testament NIET meer terug. Welk deel niet? Ik zet de essentie van beide teksten even naast elkaar, 

dan ziet u wat ik bedoel: 

Maleachi 4:5-6 (3:23) Lukas 1:17 

Zie, Ik ga u de profeet Elia zenden voordat de 
dag van de HEER komt, de grote, 
vreeswekkende dag.  

En hij zal voor Zijn aangezicht uitgaan in de geest 
en de kracht van Elia, 

6 En hij zal het hart van de vaders naar de 
zonen keren  

om de harten der vaderen te keren tot de 
kinderen 

en het hart van de zonen naar hun vaders keren  

 en de ongehoorzamen tot de gezindheid der 
rechtvaardigen 

zodat Ik niet hoef te komen om het land aan de 
vernietiging te wijden 

ten einde voor de Here een weltoegerust volk te 
bereiden. 

 

Het doel van Johannes was dus NIET om de Oud-testamentische gedachte VOORT te zetten, NEE zijn 

doel was om die gedachte naar het Nieuwe Level, het Nieuwe Verbond, te up-graden, te verhogen 

naar Gods hogere Plan. Wordt in Maleachi nog gesproken dat het hart van de zonen gekeerd wordt 

naar hun vaders (kijk naar het verleden, hoe het Oude Verbond altijd gewerkt heeft [vroegeuh was 

alles beteuh]). Het doel van Johannes is NIET MEER om naar het verleden te gaan, maar juist 

VOORUIT! Het hart van de vaders wordt gekeerd naar de kinderen EN NIET VICE VERSA! De 

ongehoorzamen worden (vernieuwd in hun denken) tot de gezindheid van de rechtvaardigen 

gebracht en het gaat niet meer om vernietiging van het land, maar om het klaar zetten van een goed 

toegerust volk. Wanhoop wordt Hoop. Einde wordt Nieuw begin. 
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Wat zien wij wat Johannes zei? 

Ook wij doen er geen goed aan, om uitsluitend terug te kijken. Bijvoorbeeld naar Kerst 2000 jaar 

geleden. Dan zijn we als die mensen die Jezus het liefst zien zoals Hij geboren werd: als een 

onschuldig lief babietje in een kribbe. (ONGEVAARLIJK). Wij zijn ook niet geroepen om Jezus te zien 

zoals velen Hem het liefst zien: hangend aan een kruis (UITGESCHAKELD). Weet mensen, dat Hij 

terug zal komen als de Leeuw van Juda, de Koning der Koningen en de Bruidegom van Zijn Bruid! 

(LEVENSPARTNER). Dáárvoor is God ons aan het klaarmaken! Voor díe Goddelijke Bruiloft. Dat is de 

kern van Johannes´boodschap en leven. De komst van Jezus is in dat Plan is dé onmisbare stap. 

Maar géén eindstap! Johannes kon de wegbereider van Jezus zijn, dankzij de intense passie van God. 

Hoe stond het in vers 78-79?  “78 dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Zo bekommert zich 

om ons het licht uit de hoogte; 79 het zal schijnen voor wie zitten in duisternis en in de schaduw van 

de dood, het zal onze voeten naar de weg van de vrede leiden.”  

 

Johannes leefde tegelijk met Jezus. Johannes… hij groeide op, werd gesterkt door de Heilige Geest 

en vertoefde in de woestijn, totdat hij zich in Israel tonen zou. Zitten wij in een woestijnperiode? Als 

Bethel? … ik zie wel parallellen. Persoonlijk? … dat kan. Zijn wij het zicht op Gods passie kwijtgeraakt 

… ergens onderweg … Bij Johannes stopte de woestijnperiode toen hij zich in Israel tonen zou. 

Wanneer stopt de woestijnperiode van Bethel – of wanneer stopt de woestijnperiode van uzelf? Als 

wij ons op die bruiloft met God voorbereiden en wij ons gaan vertonen aan de mensen, die 

vermoedelijk, zonder hét evangelie, verloren kunnen gaan. Focus je niet op de woestijn – maar op 

Gods Koninkrijk en op Zijn passie! Kijk in de adventstijd niet enkel terug naar 2000 jaar geleden … 

focus je op de intense passie van God, kijk vooruit naar Zijn Bruiloft! Wat is daarop uw antwoord? 

Amen. 


