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Altijd een apart Evangelie, met zinnen als;” Achter mij komt een man die voor 
mij is, want Hij was eerder dan ik.”  Of; “Ook ik kende Hem niet.”   Het was zijn 
eigen neef, die notabene opsprong in zijn moeders schoot toen ze voor het 
eerst bij elkaar in de buurt kwamen. 
Hoe moet ik dit zien? Natuurlijk hebben ze elkaar vaker gezien als kind. 
Waarschijnlijk hebben ze veel samen gespeeld als er familie bijeenkomsten 
waren. Ze waren tenslotte van dezelfde leeftijd. Maar waarom zegt Johannes 
dan toch;” Ook ik kende Hem niet.”?  
Ik denk dat Johannes, Jezus tot die tijd gekend heeft in Zijn menselijke staat. 
Gewoon als zoon van zijn tante. Maar nadat Hij de Heilige Geest, in de vorm 
van een duif, op Hem heeft zien neerdalen en een stem uit de hemel gehoord 
heeft die zei;” Deze is de Zoon van God”, toen zijn hem de ogen geopend en 
zag hij zijn Neef als wie Hij echt is: De Zoon van God. 
Met dit Evangelie wordt ook voor ons duidelijk gemaakt, waarom ons geloof 
anders is dan de andere twee geloven. Alle drie de “grote geloven”, Christenen, 
Joden en Moslims, zijn monotheïstisch, we geloven in één God. Alleen noemen 
we Hem allemaal bij een ander naam. Wij zeggen; God de Vader. De Joden 
zeggen; Jahwé. En de Moslims noemen Hem Allah. Drie verschillende namen 
voor een God.  
Daarin zijn onze geloven dus gelijk. En op grond van deze basis zijn we dus 
allemaal broeders en zusters, kinderen van God. Maar waarin verschilt dan ons 
geloof met die andere geloven? Hoe zijn zij Jezus in hun geloofsgeschiedenis?  
 
Jezus wordt in het jodendom gezien als een historisch figuur, een goed mens, 
een inspirerend leraar en een charismatisch leider, maar niet als de Messias, 
een profeet of een "Zoon van God" die is opgestaan uit de dood en de zonden 
van de mensen heeft weggenomen.  
Moslims geloven, net zoals wij,  ook dat Jezus wonderbaarlijk is geboren zonder 
een vader. Zijn moeder was Maria (Maryam). Maria wordt door alle moslims 
gerespecteerd en vereerd. Bovendien staat ze bekend als een vrome en 
godvruchtig persoon. Moslims geloven dat Jezus vele wonderen verrichtte, 
zoals het genezen van de blinden en het terug tot leven wekken van de doden. 
Maar Moslims geloven dat Jezus een van de grootste profeten was die 
gestuurd is door God, maar dat hij niet goddelijk was. Moslims geloven niet 
dat Jezus de zoon van God is noch dat hij God verlichamelijkt. Moslims 



geloven dat Jezus een mens was die de taak had gekregen om de boodschap 
aan de mensheid te overbrengen dat er geen god is dan Allah. 
Natuurlijk is de uitleg die ik hier geef maar heel beperkt en voor velerlei uitleg 
vatbaar, maar de kern van de verschillen is wel heel duidelijk; wij zien Jezus als 
de Zoon van God, “Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt”.  
De Zoon van God die de zonden van de wereld wegneemt…..,   dat is nogal wat, 
dat is nog eens een liefdesverklaring die God de Vader ons geeft!! 
Hij stuurt Zijn eigen Zoon om ons te redden van de fouten die wij ons hele 
leven door maken. God houd zoveel van ons, dat Hij er alles voor over heeft om 
ons te redden van de dood! 
Ikzelf ben vader van drie dochters en opa van acht kleinkinderen. En uiteraard 
houd ik ziels veel van hen. Ja, ik denk, of weet eigenlijk wel zeker, dat ik mijn 
leven zou geven om hun te redden. Daarom snap ik misschien wel waarom God 
van ons, Zijn kinderen, houd. Maar leven wij ook wel naar deze Liefde? 
Beseffen en handelen wij ook naar deze Liefde? Leven mijn kinderen en 
kleinkinderen wel iedere dag zoals ik dat zou willen? Nee, natuurlijk niet. We 
zijn allemaal gewoon mens met al onze menselijke hebbelijk- en 
onhebbelijkheden. Maar toch houdt God, onbegrensd van ons! 
Laten we samen proberen om te leven zoals onze “God de Vader” het graag 
ziet en laten we dankbaar zijn dat Hij ons het “Lam Gods”, Zijn eigen Zoon, 
gegeven heeft voor al die keren dat we struikelen. Amen 
 
 


