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JESAJA 42, 1-4.6-7 

Uit de profeet Jesaja 

Zo spreekt de Heer: 
"Dit is mijn dienaar die Ik ondersteun, 
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep: 
mijn geest stort Ik over hem uit, 
gerechtigheid laat hij stralen over de volken. 
Hij roept niet, hij schreeuwt niet 
en op straat verheft hij zijn stem niet. 
Het geknakte riet zal hij niet breken, 
de kwijnende vlaspit niet doven, 
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen. 
Onvermoeid en ongebroken 
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren: 
de verre kusten zien uit naar zijn leer." 
"Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid, 
Ik neem u bij de hand en waak over u 
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond 
en tot een licht voor de volken. 
Blinden zult gij de ogen openen, 
gevangenen uit hun kerker bevrijden 
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten." 

HANDELINGEN 10, 34-38 

Uit de Handelingen der Apostelen 

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: 
"Nu besef ik pas goed, 
dat er bij GOD geen aanzien van persoon bestaat, 
maar dat, uit welk volk ook, 
ieder die Hem vreest en het goede doet 
Hem welgevallig is. 
Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden 
toen Hij door Jezus Christus 
de blijde boodschap van vrede verkondigde: 
Deze is de Heer van allen. 
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; 
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea 
na het doopsel dat Johannes predikte, 
en hoe GOD Hem gezalfd heeft 
met de heilige Geest en met kracht. 



Hij ging weldoende rond 
en genas allen 
die onder de dwingelandij van de duivel stonden, 
want GOD was met Hem." 

MARCUS 1,7-11 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 

In die tijd predikte Johannes: 
Na mij komt die sterker is dan ik, 
en ik ben niet waardig mij te bukken 
en de riem van zijn sandalen los te maken. 
Ik heb u gedoopt met water 
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.' 
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea 
en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. 
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, 
zag Hij de hemel openscheuren 
en de Geest als een duif op zich neerdalen. 
En er kwam een stem uit de hemel: 
'Gij zijt mijn Zoon, 
mijn veelgeliefde; 
in U heb Ik welbehagen.' 

 

OVERWEGING BIJ HET EVANGELIE 

Wie over water spreekt en ermee iets zegt over wat zich innerlijk afspeelt, 
gebruikt 'water' als symbool. Dat deed Johannes de Doper toen hij de mensen 
doopte die bij hem kwamen. Hij liet dan niet zomaar een paar druppeltjes 
water op hun hoofd vallen, maar dompelde hen helemaal onder in het water 
van de Jordaan. Dat was best eng. Zo kopje ondergaan was precies alsof je 
verstikt: je kunt niet meer ademen. Maar dat was dan ook de bedoeling van 
Johannes. Met die onderdompeling wilde hij zeggen: je oude manier van 
leven moet dood, zodat je opnieuw kunt geboren worden om anders te 
gaan leven. Een leven dat in de lijn ligt van wat God wil.  

Ook de plaats waar Johannes de Doper doopte had een symbolische 
betekenis. Hij doopte in de Jordaan, op de plaats waarvan men vertelde dat 
het de plaats was waar de joden lang geleden het Beloofde Land 
binnengingen, toen ze vluchtten uit de slavernij in Egypte. Ook die betekenis 
nam Johannes de Doper op in zijn doopsel: je keert je rug toe naar een oude 
levensstijl (de slavernij in Egypte) om je te richten naar een nieuwe manier 
van leven, waarbij de wereld zoals God die voor ogen heeft, centraal staat 
(het Beloofde Land). 



De eerste christenen vonden het doopsel van Johannes zo krachtig in zijn 
betekenis, dat ze de mensen die christen wilden worden ook begonnen te 
dopen. Dat het oude leven dood moest, kwam toen veel krachtiger naar voren 
omdat het doopsel meestal werd toegediend aan volwassenen, die al een hele 
tijd geleefd hadden. Nu betekent het doopsel bij de christenen in de eerste 
plaats dat ze iemand in hun gemeenschap opnemen. Maar ook hierin kun je 
de beweging herkennen van dood naar een nieuw leven. Net zoals Jezus 
gestorven is, en daarna verrezen, worden dopelingen ondergedompeld (beeld 
voor het sterven) om opnieuw te leven vanuit Jezus. 

C. LETERME - Bijbel in 1000 seconden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De doop van Jezus” van de Vlaamse schilder Joachim Patinir (1480–1524), bekend als de 
eerste landschapsschilder der Nederlanden. Bemerk de voorstelling van de Vader en van het 

teken van de Heilige Geest. Links wordt de predikende Johannes verbeeld. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Patinir

