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De schoenriem
Een overdenking over een klein voorwerp
'Johannes antwoordde hun en zei: Ik doop met water; midden onder u staat Eén
die u niet kent, die na mij komt; ik ben niet waard Zijn schoenriem los te maken'.
Johannes 1:26-27

Een poosje geleden overdachten we in de gemeente Johannes 1. Daarbij spraken
we ook over vers 27, waar sprake is van een schoenriem. Soms trekken zulke kleine
voorwerpen de aandacht, dit keer dus de schoenriem. De schoenriemen in vroegere
tijden zullen er wel anders hebben uitgezien dan zoals we deze tegenwoordig
kennen. Maar het gaat er mij nu even niet om hoe ze er toen uit zagen, maar om
wat de Bijbel erover zegt.
De eerste keer dat de Bijbel over de schoenriem spreekt is in de geschiedenis van
Abraham en de koning van Sodom. Hier staat: 'De koning van Sodom nu zei tegen
Abram: Geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abram zei
tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij de Heere, God de Allerhoogste, Die hemel
en aarde bezit, dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van
u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt!' (Gen. 14:2123). We zien hier hoe Abram de schoenriem aanduidt als het geringste dat je van
iemand zou kunnen krijgen. Ik stel me voor dat voor iemand die onderweg is, het
heel belangrijk kan zijn om een schoenriem te krijgen. Daarmee kun je je weg
vervolgen, zonder dat je last hebt van een schoen die slecht blijft zitten. Abram wil
echter niet door de koning van Sodom worden geholpen. Zijn vertrouwen is gericht
op God de Allerhoogste, en niet op wat mensen kunnen geven.
De tweede keer dat de schoenriem voorkomt, is in het boek Jesaja – voor zover ik
het kon terugvinden via de Strong-coderingen van bijbelse woorden. In Jesaja
hoofdstuk 5 vers 27 staat: 'Geen vermoeide of struikelende is erbij; het sluimert
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noch slaapt; de gordel van zijn heupen wordt niet losgemaakt en de riem van zijn
schoenen breekt niet'. De NBG-vertaling heeft als kopje boven dit gedeelte staan:
‘Terugkeer van het volk’. Wat een zorg van God vinden we in dit vers voor Zijn volk!
Wat een trouwe Helper is Hij, die zelfs in deze kleine dingen voor hen en ook voor
ons zorgt! We mogen evenals Abram volkomen op Hem vertrouwen, want Hij zal
voor ons zorgen tot in de kleine details van onze levenswandel. Want wat is nu
geringer dan een schoenriem?
De derde keer staat zoals gezegd het woord schoenriem in het evangelie naar
Johannes. Daarbij geeft Johannes de Doper antwoord op de vraag: 'Waarom doopt
u dan, als u de Christus niet bent?' In zijn antwoord verwijst hij naar Degene die
midden onder hen staat, die zij niet kennen maar die na hem – na Johannes de
Doper – komt. Om zijn woorden kracht bij te zetten, zegt hij erbij: 'Ik ben niet waard
Zijn schoenriem los te maken' (Joh. 1:27). Want de voorloper van de Heer was zich
bewust van de grootheid van Degene die na hem kwam. Hij zou de volgende dag
immers zeggen: 'Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt'.
Johannes wist dat hijzelf niet waardig was ook maar het nederigste werk aan Hem
te kunnen verrichten. Hij wist dat Degene van Wie hij de heraut was, de Zoon van
God was. Dit had hij gezien en hij had ervan getuigd (vs. 34). Hij wist dat Hij die na
hem kwam, de voorrang had boven hem (vs. 15, 26). Dat was de reden waarom hij,
die de grootste onder de profeten was, de allernederigste plaats ten opzichte van
de Heer Jezus wilde innemen. Hoewel hij de profeet was die de Heer mocht
aankondigen, kon hij zelfs Zijn schoenriem niet losmaken. Hij was Zijn bode, niet de
beëindiger van Zijn wandel. Eren wij zo onze Heer en Heiland?
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