
Gemeente van onze Heer Jezus Christus       
Lezingen: Jesaja 42: 1-9 en Matteüs 3: 13-17 
 
Zoekend naar afbeeldingen over de doop van Jezus, kwam ik terecht op een pagina waar Iconen waren 
afgebeeld. De doop van Jezus in de Jordaan is een geliefde afbeelding en komt veelvuldig voor. Ze zijn 
prachtig geschilderd, kleurrijk. Nu weet ik van iconen dat het vaste tafrelen zijn die bij het naschilderen ook 
exact op dezelfde manier worden weergegeven. Midden op de afbeelding, in het water staat Jezus 
afgebeeld, met boven hem een duif.  
Opvallend vond ik de scheiding die het water getrokken had. Links is een oever te zien en rechts. Het leek 
op de doortocht door de Schelfzee. Het water dat voor Mozes en het volk van Israël week, een pad 
waardoor men veilig naar de overkant kon gaan. Bij de afbeelding van de doop in de Jordaan zien we het 
meestal anders: Hier de kant, daar het water. Nee, Jezus staat precies in het midden. Links op de kade staat 
Johannes, hij staat er alleen op. Rechts staan een aantal mensen. Joh. aan de ene kant, de mensen aan de 
andere kant. Komen ze ook nog bij elkaar? Wordt de scheiding overbrugd? 
Johannes is aan het woord. Het gesprek met Jezus over de doop wordt voorafgegaan door de oproep van 
Johannes aan deze mensen. Het is geen gesprek want er klinken stevige woorden. De Farizeeën en 
Schriftgeleerden worden genoemd. Addergebroed noemt hij hen, net als de kleine adders die kronkelen.  
Johannes roept de mensen op Kom tot inkeer! Want het koninkrijk van de hemel is nabij! Bekeert u! Kom 
tot inkeer. Mensen gingen naar Johannes toe omdat hij hen iets te vertellen had. Hij zal aantrekkingskracht 
hebben gehad, een charismatisch figuur zijn geweest. Zijn woorden en preken zullen velen hebben 
aangesproken. Johannes wordt de wegbereider genoemd van Christus. Maar ook één die roept in de 
woestijn. Voor ons is het spreekwoordelijk geworden: iemand die in een woestijn roept wordt niet gehoord, 
niet gezien. En dat was wat Johannes ook deed: hij riep de mensen op tot een ander leven, en dat werd niet 
door iedereen geaccepteerd. Kom tot inkeer! 
We kunnen Johannes en ook Jezus zien als mensen van het vrije woord. Ze hebben het dan ook met de 
dood moeten bekopen.  
Van de volgelingen van Johannes en van Jezus wordt wel iets verwacht. Johannes doopte ook maar dan met 
water. Water dat reinigt, water dat schoon wast.  
Johannes roept de mensen op: Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn.' Het zijn 
vruchten van de geest, die Christus als fundament hebben, vruchten van de liefde van wat zuiver is en 
rechtvaardig, eervol en deugdzaam. Het zijn de vruchten die ons doen leven. Het net wat aardiger maakt in 
de samenleving. 
We zien de laatste tijd dat via de social media geweld verheerlijkt wordt. Het kan jongeren er toe aan kan 
zetten om hun leeftijdsgenoten met messteken te verwonden. Vorige week nog hier in Esacmp. 
Bedreigingen via social media nemen steeds meer toe. Dreiging van terreurdaden, escalatie dreigt. Oorlog 
op het wereldtoneel. 
Johannes spreek de mensen persoonlijk op aan. Men moest bij zichzelf te rade gaan. Kom tot inkeer! Ik 
denk wel dat juist de kracht van het christelijk geloof is dat het de eigen verantwoording zo benadrukt. Je 
schuld belijden, begrippen als verzoening, vergeving schenken aan een ander, zijn bij uitstek kernwaarden 
van het christendom. Niet altijd gemakkelijk, ik zeg het er direct bij, maar het is wel verweven met onze 
traditie, onze cultuur. Of zijn we daar ook aan voorbijgegaan, ook in de kerken?      
Soms moet je daarvoor eerst het water door. Net als de Israëlieten die op de vlucht waren voor de 
Egyptenaren. Daar aan de overkant was het veilige land. Maar eerst moesten ze het water door, eerste de 
benauwdheid overwinnen, de moeite van het leven zoals ook wij wel ervaren. Eerst moest je ergens 
doorheen, jezelf overwinnen, je bakens verzetten, je angsten onder ogen zien. Je moet kracht vinden, bij 
mensen, bij God.  
Het water van de doop staat dan ook symbool voor leven in verbondenheid. Stromend water is krachtig en 
leeft. Het is water bij de bron vandaan, bij God. 
Opvallend is dat er in de evangeliën maar in enkele verzen over de doop van Jezus geschreven wordt. Bij 
Mattheus zijn het nog 5 verzen, bij Marcus en Lucas maar een paar. Over zoiets uitzonderlijks verwacht je 
toch een heel hoofdstuk? een gedetailleerd verslag? Nee, dus, we moeten het doen met een kort 
samenvatting van de gebeurtenis. En dat vond plaats bij de Jordaan. Vanuit Galilea was Jezus naar het land 
van de heidenen getrokken. Vanuit de veiligheid de onzekerheid tegemoet.  
Er was iets gaande. Het lijkt wel een profetie. Johannes staat in de traditie van Israël, van de profeten, van 
Jesaja en Jeremia. Profeten die de mensen troost bieden, en hoop op betere tijden. Die de mensen ook 
oproepen tot verandering, om zelf in beweging te komen.  
Jezus wilde door Johannes gedoopt worden. Opvallend toch, hij zou toch 'zonder zonden' moeten zijn? Zelfs 
hij wilde het reinigingsritueel ondergaan! Johannes heeft daar moeite mee: Ik zou door u gedoopt moeten 



worden en dan komt u naar mij? De eersten zullen de laatste zijn, wie achter is komt voorop. Hier wordt al 
iets van het evangelie zichtbaar. Jezus die zich buigt, die dienend is naar Johannes. Hoe is dat toch mogelijk! 
Soms komen we het tegen bij mensen. We zagen Nelson Mandela die zijn gevangenbewaarders kon 
vergeven. Mensen die groot zijn door hun daden. De een andere weg kiezen, die van de barmhartigheid, 
van de liefde, niet de weg van de haat. Die zich inzetten voor een betere wereld, opkomen voor het klimaat, 
zich inzetten voor vluchtelingen. Naar Lesbos gaan om een helper te zijn voor wie geen helper hebben. 
Diaconaat en pastoraat komen daar tezamen. 
En dan de doop van Jezus. Daar waar de hemel zich opent en de geest als een duif op hem neerdaalt. 
Overweldigend met felle kleuren wordt de vreugde van het moment weer gegeven. De hemel opent zich en 
Jezus wordt als Gods Zoon aangewezen. 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. In jou heb ik mijn 
welbehagen'. We horen deze woorden terug, later op de berg als Jezus daar met zijn leerlingen is'. De 
hemel laat van zich horen. Jezus wordt vervuld met de Heilige Geest en zal zelf de mensen dopen met die 
Geest. Een moment van overgave, van openbaring. 
Jezus spreekt in deze tekst zijn eerste woorden in dit evangelie. We kunnenzeggen dat ze de kern vormen 
van alles wat Jezus daarna nog zou gaan doen. 'Laat het nu maar gebeuren want het is goed dat we op deze 
manier Gods gerechtigheid vervullen.' Gods gerechtigheid moet vervuld worden, dat is een opdracht, daar 
gaat het hier om. Een van de redenen dat er gedoopt wordt, is om Gods Koninkrijk op aarde gestalte te 
geven. 
Dat is nogal wat. Het woord gerechtigheid is een van de sleutelwoorden in de bijbel. Recht doen aan je 
medemens, recht doen aan de wereld, eerlijk in het leven staan.  En bij Mattheus zullen we er nog vaker 
over horen. De Bergrede staat al in de volgende hoofdstukken: Hoe behoren we te handelen in het dagelijks 
leven? Jezus zegt dan ook: want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Het is 
inclusief, Jezus wordt hier gedoopt maar ook wij zijn er door onze doop deelgenoot ervan. Wij worden 
opgeroepen om recht te doen, naar onszelf, naar elkaar en in de samenleving.  
Gerechtigheid, hoe staan we daar in het dagelijks leven in. Wat komen we niet allemaal tegen op onze 
levensweg. Verleidingen zijn soms zo groot. Soms lukt het niet om het goede te doen, om recht te doen. We 
komen soms mensen tegen met wie we niet kunnen samen zijn, die er anderen waarden en normen op na 
houden. Kunnen we recht doen aan onszelf en aan een ander? Zijn we het zout op aarde en een licht voor 
de wereld? Of is het soms te veel en te zwaar voor ons? 
Johannes zal bekend geweest zijn met het visioen van Jesaja. Hij zag in Jezus de uitverkorene. Dat er een 
dienaar zou komen, hij die alle volken Gods recht zou doen kennen. Niet met geschreeuw, nee, hij zal zijn 
stem niet verheffen, niet met groot kabaal, maar hij zal het recht gaan vestigen. Niet als de mensen die het 
zo goed kunnen vertellen maar waar niets uit hun handen komt, maar als degene die in stilte bergen 
verzetten. 'Om een licht te zijn voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te 
bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis.'  
Daarom komen mensen in groten getale naar Jezus toe. Hij biedt redding, houvast en hoop in het soms zo 
troosteloze bestaan. Met de doop heeft Jezus de mensen die aan de oever stonden en ook wij, met elkaar 
verbonden. Hun tekorten, zonden heeft hij op zich genomen, de mensen met zich verbonden. 
We zijn allen één in de doop zegt Paulus in de brief aan de Efeziërs, een Heer, een geloof, een doop, een 
God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Verbonden met elkaar door de 
samenbindende kracht die de Geest u geeft. Door Jezus Christus die aan ons gelijk geworden is. Dat is de 
kracht van de doop.  
Dat mag toch ook moed geven voor ons, in alle moeilijkheden. Bij alle pogingen om recht te doen in ons 
leven, om de gerechtigheid te vervullen. Mattheus begint niet alleen zijn evangelie met de doop maar 
eindigt er ook mee. Het laatste vers: ' Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de vader, de Zoon en de heilige Geest. Want ik ben met jullie, alle dagen tot aan de 
voltooiing van deze wereld.'   
Ik begon met een afbeelding en ik eindig ermee. In de Goudse St. Jans kerk is één van de gebrandschilderde 
ramen (nummer 15), gewijd aan de doop van Jezus. Na de brand van de kerk, in 1552 werd het glas in lood 
raam als eerste geplaatst, boven het altaar. Op het raam zien we Jezus net ná de doop, als hij uit het water 
omhoog komt en de hemel zich opent. Dat tafereel zagen de kerkgangers, elke week weer. Kijkend naar het 
altaar en Jezus daar boven. Eeuwenlang zijn mensen daar getuigen van. En spreken ook wij er nu nog over, 
hier in de kerk. Hoe bijzonder toch! 
Volgelingen van Christus zal gevraagd worden om te kiezen voor het nieuwe koninkrijk van God op aarde. 
Daar hoort geen geweld bij, geen haat en dood, maar liefde, hoop, omzien naar elkaar, vrede in het hart, 
van ontmoeting met anders gelovigen. Onze God is een God voor alle mensen, voor jong en oud. Hij wil ons 
nabij zijn en is ons in Christus nabij gekomen. Gods koninkrijk begint bij ons.  Amen. 

Bergkerk, 8 januari 2023, ds. Nel van Dorp 


