
Johannes de omroeper 

 

Bij het water staat een man. 

Hij vertelt de mensen over God. 

‘Je mag bij God horen!’ vertelt hij. ‘Ook als je iets verkeerds hebt gedaan.  

Als er dingen zijn waar je spijt van hebt, kom dan naar mij.  

Dan maakt God met jou een nieuw begin.’ 

Johannes helpt de mensen om kopje onder te gaan in het water. 

‘Nu heeft God je schoon gewassen’, vertelt hij. 

 

Er komen steeds meer mensen bij Johannes. 

Allemaal maken ze een nieuw begin met God. Ze vinden het prachtig. 

Maar op een dag komen er een paar mannen met strenge gezichten. 

Ze hebben een vel papier bij zich waar vragen op staan. 

‘Dit papier komt uit Jeruzalem’, zeggen ze. ‘Er staan vragen op voor jou.’ 

En ze lezen voor: 

‘Vraag 1: Wie ben je eigenlijk?’ 

‘Ik ben Johannes’, zegt Johannes. 

De mannen schrijven het meteen op. 

‘Vraag 2…’ De mannen kijken Johannes nu ernstig aan. 

‘Vraag 2… Wij weten dat God op een dag zijn Zoon zal sturen. Ben jij dat soms?’ 

Johannes schudt zijn hoofd. 

‘Nee’. Zegt hij. ‘Dat ben ik niet. En ik doe ook niet alsof.’ 

De mannen schrijven het op, bij vraag 2: ‘Nee’. 

En dan vragen ze: ‘Maar wie bent u dan wel? Een profeet of zo?  

Heel vroeger was er een profeet die Elia heette.  

Ze zeggen dat Elia een keer terugkomt. Bent u dat dan misschien?’ 

Maar Johannes schudt weer zijn hoofd. Hij lacht. 

‘Wel nee’, zegt hij. ‘Ik ben maar heel gewoon iemand. Het gaat helemaal niet om mij. 

Ik lijk op een omroeper. Ik vertel aan alle mensen:  

De Heer komt eraan! De Heer komt eraan!’ 

 

De mannen schrijven het allemaal op: ‘Omroeper… De Heer komt eraan…’ 

Maar dan vraagt iemand:  

‘U bent dus niet de Zoon van God. En ook niet een profeet en ook niet Elia.  

Maar waarom doopt u dan? Mag dat dan wel?’ 

Johannes wijst naar het water:  

‘Ziet u wat dat is?’ zegt hij. ‘Gewoon water. Ik doop met water uit de rivier. 

Op een dag komt iemand anders. Hij zal veel grotere dingen doen dan ik. Het duurt 

niet lang meer voor dat gebeurt. Hij is hier al vlak in de buurt.  

Daarom sta ik hier juist, als omroeper!’ 

 

Even later zijn de manen weer weg, terug daar Jeruzalem. 

Hun vel papier staat vol met antwoorden. 

Maar of ze nou echt begrepen hebben wie Johannes is? 


