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KEER JE OM

Johannes ziet dat de mensen de 

verbinding met God kwijtraken. Hij 

roept op tot bekering. Hij wil dat 

ze zich omkeren en weer vanuit 

Gods liefde gaan leven. Ze zullen 

anders moeten kijken en anders 

moeten leven als ze Gods weg van 

liefde willen gaan. Veel mensen 

luisteren naar de oproep van 

Johannes en laten zich door hem 

dopen, in de Jordaan. Dat was het 

teken dat ze hun band met God 

weer ernstig wilden nemen. Dat ze 

opnieuw wilden beginnen. 

  Heb je ook wel eens het 

verlangen om opnieuw te 

beginnen? 

  Sta jij open voor iets  

nieuws dat je levensweg  

kan veranderen? 

Johannes is een boodschapper. Hij 

vertelt de mensen iets bijzonders. 

Hij zegt: 

‘Na mij komt iemand die veel 

machtiger is dan ik. Ik ben niet eens 

goed genoeg om zijn schoenen uit 

te trekken. Ik heb jullie gedoopt met 

water. Maar hij zal jullie dopen met 

de heilige Geest.’ 

Marcus 1,7-8

Ook Jezus gaat naar Johannes toe 

en wordt door hem gedoopt in de 

Jordaan. Met zijn doop begint iets 

nieuws. Een nieuw verbond tussen 

God en de mensen.

LAAT JE DOPEN

Johannes doopt met water. Dat 

doen we tot op vandaag nog 

steeds in onze kerken. Ouders 

nemen hun kinderen mee op de 

weg van Jezus. Het betekent een 

nieuw begin. Maar ook wie later in 

het leven Jezus op het spoor komt, 

kan gedoopt worden. 

Denk eens terug aan  

het doopsel van je kind.  

Wat vond je bijzonder?

Voor ouders • Voorbereiding op Stap 1

Jezus wordt gedoopt
Jezus wordt door Johannes gedoopt. 

Met zijn doop begint iets nieuws. 

Een nieuw verbond tussen God en mensen.

De doopviering

We verwelkomen het kind in 

het huis van God en in de grote 

gemeenschap van christenen. De 

ouders wordt gevraagd naar de 

naam die de dopeling voor God en 

mensen zal dragen. Nadat ouders, 

peter en meter beloven om het 

kind te helpen groeien in geloof, 

krijgt de dopeling een kruisje op 

het voorhoofd. Het teken van wie 

Jezus wil volgen.

God heeft ons iets te vertellen. 

Verhalen uit de Bijbel worden 

voorgelezen en doorgegeven. Als 

antwoord bidden we tot God. We 

denken aan de mensen die ons 

zijn voorgegaan en bidden dat de 

dopeling op zijn levensweg mag 

blijven kiezen voor het goede. We 

vragen de bescherming en zegen 

van Jezus Christus voor het kind, 

waarna de voorganger in stilte de 

handen boven het hoofd van de 

dopeling houdt.

Het doopwater wordt gezegend 

met een gebed dat de geschiedenis 

van God en mens in herinnering 

brengt. En nadat alle aanwezigen 

hun geloof hernieuwen en het 

al biddend doorgeven aan de 

dopeling is het tijd om het kind te 

dopen met water. De voorganger 

giet driemaal water over het 

hoofd van de dopeling terwijl 

hij zegt: ‘Ik doop jou in de naam 
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JIJ BENT UNIEK EN GELIEFD

En Gods stem klonk uit de 

hemel: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. 

Mijn liefde voor jou is groot.’ 

Marcus 1,11

De doop van Jezus is een mooi 

begin van het evangelie volgens 

Marcus. Meteen wordt duidelijk 

wie Jezus is en wat zijn opdracht 

is. Hij is de Zoon van God. In hem 

kan je ontdekken wat voor iemand 

God is. God krijgt een gezicht in de 

mens Jezus. 

Uit de hemel komt de Geest naar 

Jezus toe. Hij komt naar beneden 

als een duif. 

Het woord ‘Geest’ komt van het 

Hebreeuwse woord roeach en 

het Griekse woord pneuma. Ze 

betekenen: ‘adem’ of ‘wind’. Wie 

de Geest ontvangt, krijgt nieuwe 

adem en voelt zich sterk gemaakt 

door God. Jezus is doordrongen 

van de Geest. Nu is hij klaar om aan 

zijn taak te beginnen…

De duif is het symbool 

geworden voor de 

aanwezigheid van 

de Geest. God 

komt naar Jezus 

toe en laat hem 

voelen dat zijn 

liefde voor hem 

heel groot is. Alsof God zijn hand 

legt op de schouder van Jezus. De 

handoplegging bij het doopsel van 

een kind drukt dezelfde liefde uit: 

Wie je ook bent of worden zal, je 

bent graag gezien door ons en door 

God. Jij bent de moeite waard. Wij 

geloven in jou. 

Graag gezien worden is een cadeau 

en een opdracht tegelijk. Jezus 

zal ons uitnodigen om Gods liefde 

door te geven aan iedereen die we 

tegenkomen op onze weg.

  Je bent graag gezien door God. 

Wat doet dat met jou?

van de Vader, de Zoon en de 

heilige Geest.’ Zo wordt het kind 

symbolisch ondergedompeld. Om 

als een nieuw mens uit het water te 

komen. Als iemand die voortaan 

leeft met Jezus en gelooft dat Jezus 

de weg is naar geluk. 

Het kind wordt daarna gezalfd 

met de wens dat Gods geestkracht 

mag doordringen in zijn of haar 

leven. Aan de grote paaskaars 

wordt de doopkaars aangestoken. 

Zo vragen wij dat het licht van 

Christus mag branden in het leven 

van de gedoopte. Om volop te 

kunnen groeien in liefde en zich 

te openen voor dat nieuwe leven 

met Jezus, wordt het Effeta-gebed 

uitgesproken. ‘Effeta’ betekent ‘ga 

open’. 

Samen bidden we nog het gebed 

dat Jezus zelf aan zijn leerlingen 

leerde: het Onze Vader. 

Tot slot krijgt de gedoopte een 

opdracht en belofte 

mee. De opdracht 

om met Jezus 

op weg te 

gaan en de 

belofte 

dat God 

er altijd 

voor 

hem zal 

zijn.

Leg je hand eens op 

een schouder van je 

kind, terwijl je zegt: 

‘Jij bent mijn zoon/

dochter. Ik houd 

zoveel van je.’ 

Hoe voelt dat voor jou 

en je kind?

15



En Gods stem klonk uit 

de hemel: 

‘Jij alleen bent mijn 

Zoon. Mijn liefde 

voor jou is groot.’ 

Marcus 1:11

�  Als Jezus gedoopt 

wordt, gebeurt er iets 

heel bijzonders. Wat is dat? En wat zegt 

God tegen Jezus vanuit de hemel?

�  Waarom komt de Geest van God naar 

Jezus toe, denk je? 

Praten

‘Op een dag,’ zei God, ‘stuur ik een boodschapper 

naar de mensen toe. Een man die tegen iedereen 

roept: “De Heer komt eraan. Zorg dat je er klaar 

voor bent!”’ 

Die boodschapper is eindelijk gekomen. Johannes 

de Doper heet hij, en hij woont in de woestijn. 

Hij draagt een lange jas die van kameelhaar is 

gemaakt. En weet je wat hij eet? Sprinkhanen en 

honing. 

‘Begin een nieuw leven!’ roept hij tegen de mensen. 

‘Laat je dopen. Dan is God niet meer boos op je. 

Dan vergeeft hij je wat je verkeerd hebt gedaan.’

Er komen veel mensen naar de woestijn toe om 

naar Johannes te luisteren.

‘Ik wil graag een nieuw leven beginnen,’ zeggen ze 

tegen Johannes. 

En Johannes loopt met de mensen het water van 

de rivier de Jordaan in, en hij doopt ze: hij duwt ze 

kopje-onder. Heel even. Dan komen ze weer boven. 

En ze zijn blij: ze mogen opnieuw beginnen. 

Die Johannes, dat is een belangrijke man, denkt 

iedereen. 

‘Welnee,’ zegt Johannes. ‘Er komt straks iemand 

die veel belangrijker is dan ik. Iemand die zo 

bijzonder is dat ik niet eens goed genoeg ben 

om zijn sandalen uit te trekken. Ik doop jullie met 

water. Maar híj doopt jullie met de Geest van God!’ 

Johannes heeft het over Jezus.

En dan komt Jezus naar Johannes toe. ‘Wil je mij 

dopen?’ vraagt hij.

Heb jij wel eens meegemaakt dat er 

iemand gedoopt werd? Hoe ging dat?

Ben je zelf gedoopt? Vraag je vader of 

moeder om er iets over te vertellen. 

Misschien hebben jullie er ook wel 

foto’s of een fi lmpje van.

Vlak bij de deur van een kerk hangt 

een klein doopvontje aan de muur. 

Het is een ‘wijwatervat’. Telkens 

wanneer je de kerk binnengaat, mag 

je jezelf besprenkelen met doopwater. 

Dat doe je door met je rechterhand het water 

aan te raken en daarna een kruisteken te 

maken. Zo maken we ons klaar om Jezus te 

ontmoeten. Net zoals bij onze doop.

Tip

Tip

Je us wordt gedoopt
      Marcus 1:1-11

1
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Johannes loopt met Jezus mee de rivier in en hij 

duwt Jezus kopje-onder. Als Jezus weer boven 

water komt, gebeurt er iets bijzonders. De hemel 

gaat open. 

Wat komt daar uit de lucht?

Het is de Geest van God.

Hij komt als een duif.

En dan klinkt er een stem.

Het is de stem van God. 

‘Jij bent mijn Zoon.

Ik houd zo veel van je.’ 

Jezus gaat de rivier uit. En hij gaat verder, de 

woestijn in. Hij heeft veel om over na te denken. 

WAT HOORT 

BIJ ELKAAR?

De doop van Jezus is heel 

bijzonder. De dingen die 

gebeuren, laten zien dat 

Jezus en God echt bij elkaar 

horen. Kijk eens naar de 

plaatjes op deze bladzijde. 

Er horen steeds twee 

plaatjes bij elkaar. Kun jij ze 

allemaal vinden?

En kun je nog meer voorbeelden bedenken van 

dingen of mensen die bij elkaar horen?
foto’s of een fi lmpje van.

DOEN
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