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In 1922 kreeg de Amerikaanse filmpionier David Wark Griffith 
de vraag voorgelegd hoe hij dacht dat de wereld er over 100 jaar, 
anno  2022 uit zou zien. 
Zijn antwoord is visionair als hij zegt: 

‘er zullen geen boeken en kranten meer gedrukt worden. 
Zij zullen verschijnen op het witte doek. 
De opvoeding zal gegeven worden door het witte doek. 
Men zal gebruik maken van filmscholen en van filmbibliotheken’. 
(Bron: De Vrije Socialist van 26 maart 1924). 

Als ik naar mijn kleinkinderen kijk met hun games en hun filmpjes, 
met hun on-line onderwijs dan vind ik dat Griffith niet ver naast de waarheid zit.

En ik stel me voor: Als ze aan mij zouden vragen: 
hoe ziet de wereld er volgens jou over honderd jaar uit? 
Zou ik dan kúnnen antwoorden, dúrven antwoorden?
En moet ik dan toegeven; 
mijn toekomstbeeld ziet er op dit moment wel heel donker uit. 
Om naar de toekomst te kijken heb je een soort zekere grond nodig,
een vertrekpunt, waarvanuit je lijnen kunt doortrekken.
En die zekerheid, die vaste grond die ervaar ik nu niet vanwege allerlei 
kwetsbaarheden die ik in de huidige tijd zie:

Vanwege de kwetsbaarheid van ons ecosysteem, 
waarmee is aangeduid die plek die wij nu innemen 
samen met ander leven op de planeet aarde, 
de vraag is actueel: hoe zal dat voortbestaan?

Om de kwetsbaarheid van onze democratische rechtsorde, 
ingeklemd tussen de macht van de overdadige rijkdom van enkelen 
en de assertieve machtsaanspraken van dictatoriale grootmachten.

Om de kwetsbaarheid van de kwetsbaren, hier dichtbij en veraf,  
die in de race naar controle, rendement en doeltreffendheid 
er steeds meer naastgrijpen. Een afgeschreven restgroep dreigt te ontstaan.

Om de kwetsbaarheid van onze data-maatschappij. 
Het manipuleren via hacks, algoritmen, de verspreiding van namaak-nieuws; 
een chaos lijkt ons voorland.

Om de kwetsbaarheid van vreedzaam samenleven, 
bij de ongeremde ontwikkeling inzet en verspreiding 
van wapens en nieuwe wapensystemen.

Om de kwetsbaarheid van mensen die op zoek naar roes, opwinding, vergetelheid 
grijpen naar drank en drugs waardoor criminelen 
een haast ongebreidelde doodsmacht hebben verworven.

Durf ik, durf jij, het? honderd jaar vooruit kijken?



Misschien is honderd jaar ook wel wat veel, 
Johannes de Doper kijkt ook naar voren, maar naar een direct aanstaande toekomst.
En hij schildert die met beelden die zo uit de profeet Jesaja lijken te zijn genomen. 
Jesaja schrijft over de dorsvloer, waar een slee over het tarwe wordt geleid, 
nieuw, scherp, met dubbele snede. 
‘Bergen zullen jullie dorsen en verpulveren, heuvels behandelen als het kaf’ (15b). 
Ook Johannes ziet zijn sterkere opvolger op die dorsvloer staan 
om die te reinigen, met de wan in de hand. 
Die wan, een mand of een soort riek 
waarmee het gedorste graan omhoog wordt gegooid, 
om in de wind korrels en kaf te scheiden. 
In de woorden van de profeet: 
‘een wind waait ze weg als jullie ze wannen, en een storm blaast ze uiteen.’  (vs 16)
Wind en vuur, heilige Geest, zuivering, opnieuw beginnen. Het moet anders. 
De kwetsbaarheid van de toekomst, 
de kwetsbaarheid van het kwetsbare moet worden omgebogen in kracht. 

‘Wees maar niet bevreesd, Jakob, jij wormpje, jij wichtje Israël’ 
(vert KBS vs 14). 

Wees niet bang voor de toekomst, 
‘jullie zullen juichen om de Eeuwige,
vol trots zingen, Israëls heilige ter eer’ (vs 16b)

dat is de visie, de zwakken, de kwestbaren worden sterk.
Dit is het programma, waarbinnen het evangelie de openbaring van Jezus laat zien, 
als Zoon, als welbeminde, in wie de Ene welbehagen heeft.

Bijzonder daarbij is dat deze taal, deze profetische setting, 
ook direct daadkracht geeft om de viervorst Herodes aan te klagen
vanwege zijn machtsmisbruik en zijn wandaden. 
De toekomst wordt als het ware gemaakt nu, in het heden.
Johannes spreekt en zijn taal is een daad van bevrijding in het hier en nu. 
Beeldtaal van dorsvloer, slede, wan en kaf, van vuur en wind wordt direct concreet. 
In die beweging schetst Lucas dat Jezus als vanzelfsprekend ook wordt gedoopt, 
dat Jezus meegaat in de beweging van Johannes, 
meegaat in zijn vurige profetentaal, 
meegaat in zijn aanklacht tegen de macht van zijn tijd. 
‘Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was’. 
Als vanzelfsprekend is Jezus, die jonge man uit Nazareth 
opgenomen in die beweging van Johannes. 
Zonder Johannes, geen Jezus zou je kunnen zeggen. 
Jezus stapt hier niet zomaar in ‘een’ water. 
Het doopwater heeft een eigenschap, 
het is het doopwater van de Johannes beweging, met dát water wordt hij overgoten. 
Profetenwater, water van een andere toekomst en wel nu, 
water van aanklacht, van andere macht, van een rechtvaardige heerser. 
Met zijn doop in het water van de Johannesbeweging gaat Jezus 
wat je zou kunnen noemen ‘het waagstuk van de publieke en politieke ruimte’ aan. 
De openbaring van Jezus die wij vandaag vieren is dat waagstuk, 
te treden in de voetsporen van de profetische Johannesbeweging. 
Dat durven, zo de toekomst tegemoet gaan, langs die weg, 
zo het publieke debat aan te gaan, de machten te antwoorden, te bevragen. 



Jezus betreedt die ruimte, stapt de toekomst in,
met alle beproeving, tegenstand, worsteling die dat oplevert. 
Toekomst krijg je niet gratis. En hij weet dat. 
En de hemel heeft er weet van: Vandaar: 
‘Jij bent mijn Zoon, de welbeminde in wie ik welbehagen heb’ (22c).

In welk water worden wij gedoopt? 
Ik kom op die vraag omdat de lezing van vanmorgen eigenlijk wat korter was 
voorgesteld door het lezingenrooster, 
de verzen 18 tot en met 20 werden namelijk in het rooster weggelaten. 
De verzen waarin het gaat om het machtsmisbruik van Herodes en zijn wandaden. 
Dus waar het concreet werd, heeft het leesrooster de verzen weggelaten. 
Jammer, want ik denk dat Lucas dat niet voor niets híer heeft neergezet 
ánders dan Marcus en Mattheüs, die deze zinnen later in hun evangelie plaatsen. 
Ik denk dat Lucas hier wil laten zien: 
als Jezus met deze Johannes op gaat trekken, 
als hij in dit doopwater stapt dan heeft dat een concreet doel 
en heeft dat ook een concreet gevaar, maar desondanks stapt hij in dat water. 
Stapt hij in de toekomst.
En dan komt dus bij mij de vraag: in welk doopwater stappen wij? 
Hoe staat het er voor met de kwaliteit van het doopwater in onze kerk?
Is dat van de kwaliteit van concrete en oprechte profetische inzet?
Of laten we dat maar het liefst weg, zoals het leesrooster?
Waar reinigt ons doopwater van, wat doet het opbloeien, 
uit welke waterchaos worden mensen om ons heen gered? 
Via de campagnes van Kerken in Actie worden heel wat van die vragen beantwoord. 
Vluchtelingen, ongedocumenteerden, mensen aan de rand van de samenleving, 
mensenrechten, inzet voor het ecologisch evenwicht, duurzaamheid, 
het komt allemaal aan de orde. 
In liturgiesuggesties, concrete aanwijzingen voor het handelen, 
Projekten in Nederland en op veel plaatsen in de wereld. 
Diakonie, Werelddiakonaat, Zending, 
het zijn de handen en de voeten van de kerkgemeenschap. 
In dat water bewegen wij. 

In een recente brief aan het demissionaire kabinet 
(na de top in Glasgow, half november j.l.) schrijven scriba De Reuver 
en kerk in Aktie directeur Van den Broeke samen met bischop de Korte: 

‘We roepen de Nederlandse overheid op, 
zoals we ook onze lokale geloofsgemeenschappen oproepen, 
om alles te doen wat in haar macht ligt 
om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken. 
We roepen haar op om (klimaat)gerechtigheid 
als uitgangspunt te hanteren voor overheidsbeleid. 
Bij gerechtigheid denken we overigens tevens aan verschillen 
binnen onze eigen samenleving: 
ook in Nederland is het van belang dat de sterkste schouders 
de zwaarste lasten dragen.’

Het is me uit het hart gegrepen. Krachtige taal, die raakt aan een profetisch woord. 



En ik denk dat die telkens weer moet klinken. 
Ik vraag me daarbij wel af of de kerk daarin niet teveel afwachtend blijft. 
Ze heeft wat mijn betreft als het gaat om klimaat, Groningen, toeslagen, 
niet echt voorop gelopen. 
Of misschien beter: het geluid kwam van enkelen 
en werd zowel op het bestuurlijke niveau als op het plaatselijke vlak 
maar mondjesmaat opgepikt. 
Wat mij betreft is het té tam, té sporadisch, té weinig profetisch ook, té voorzichtig. 

De kerk in de Covid-periode is drukker bezig om aan te geven 
hoeveel mensen binnen mogen, op welke afstand en of ze mogen zingen wel of niet 
dan dat zij aangeeft hoe belangrijk vaccineren is, voor het geheel van de bevolking. 
Angstig houdt de PKN de kaarten tegen de borst en spreekt van ‘heil en zegen’, 
van naar elkaar luisteren en begrip tonen voor elkaars standpunt. 
Prachtige woorden, maar wat mij betreft te zoet, te weinig waar het op aankomt. 
Niet om te oordelen, niet om mensen weg te zetten, maar wel om duidelijk te maken: 
vaccineren is nu het beste voor allen als gemeenschap, zeker voor de zwakkeren.

En met een breder perspectief: de PKN schetst nauwelijks het verband 
tussen hoe wij met de schepping omgaan 
en de consequenties die dat heeft voor het ontstaan en de verspreiding van virussen 
in dieren en mensen. 
Onze massale productie van vlees, 
de ongebreidelde stroom van mensen en producten over de aardkloot maken dat we 
steeds meer blootgesteld zullen worden aan pandemieën veroorzaakt door virussen. 
Klimaat, pandemieën, grootschalige productie: het grijpt inéén. 
Die achtergrond-analyse, op grond van wetenschappelijk inzicht, 
naast wat de Bijbel zegt over de van God gegeven schepping 
en de door de Eeuwige vereiste gerechtigheid, 
het zou wat mij betreft veel meer in gesprek moeten worden geven, 
in de publieke, de openbare, de politieke ruimte en in de kerkgemeenschap zelf.

Jezus stapt het water in. Dát water.
Hij stapt de toekomst in.
Hij stelt geen vraag over de komende honderd jaar.
Hij heelt en bevrijdt, de lammen lopen en de blinden zien,
De gevangenen worden los gemaakt.
‘Sta niet stil bij je kwetsbaarheden, bij wat niet lijkt te kunnen, zegt Hij.
‘Plant vandaag een boom, ook al gaat de wereld morgen ten onder’.
Want het Koninkrijk van de hemelen komt, het is al begonnen.
Zie je het niet?
Jezus stapt die toekomst in, met Johannes en zijn beweging
En met zijn gemeente  …

https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/gespreksgroep-waar-2-of-3-in-mijn-
naam/


