
 
 

 

BEGINZIN 

Plons… plons… plons… het water spat vrolijk omhoog. Het felle zonlicht schittert in de kleine 

waterdruppeltjes. Naar beneden turend loopt Joshua langs de kant van de rivier. Hij ziet hoe het stof 

van z’n voeten wordt afgespoeld. In het water lijkt het stof een klein donker wolkje te worden. Maar 

voordat je het echt goed ziet is het alweer verdwenen. Opgelost in het heldere water van de rivier de 

Jordaan. Joshua tilt z’n ene voet eens boven het water… helemaal schoon. Daarna tilt hij z’n andere 

voet eens boven het water… ook die is helemaal schoon. Schoongewassen door het water! 

 

VERTELSCHETS  

Naar Johannes de Doper 

‘Kijk Joshua, nu zijn we er bijna! Zie je daar die bocht in de rivier? Na die bocht hoeven we nog maar 

een klein stuk te lopen. Dan zijn we er.’ Eindelijk, bijna zijn ze er. Joshua tuurt in de verte, daar ziet hij 

de bocht. Met elke stap die ze zetten komt de bocht een stukje dichterbij. En dan, na die bocht, dan zijn 

ze bij Johannes de Doper!  

‘Papa?’, vragend kijkt Joshua omhoog naar zijn vader, die naast hem loopt. ‘Ja jongen, wat is er?’ Een 

diepe denkrimpel is er te zien op het kleine gezicht van Joshua: ‘Waarom noemen we Johannes eigenlijk 

Johannes de Doper?’ ‘Dat is een goede vraag Joshua’, antwoordt vader, ‘maar ik denk dat ik het 

antwoord op die vraag niet hoef te geven. Als we er straks zijn, dan zie je vanzelf waarom ze hem 

Johannes de Doper hebben genoemd.  

 

Met grote ogen staat Joshua aan de waterkant. Wat hij nu toch ziet! Overal om hem heen ziet hij 

mensen. Korte mensen, lange mensen, arme mensen, rijke mensen. Ze komen overal vandaan. Steeds 

komen er weer nieuwe mensen bij. En allemaal kijken ze dezelfde kant op. Ook Joshua. Zo iemand 

heeft hij nog nooit gezien. Kijk eens naar z’n kleren, het is gewoon de huid van een kameel. Dat draagt 

Johannes de Doper als kleren. Hij staat vlak aan de rand van de rivier, eigenlijk net in de rivier. Het 

water kabbelt over z’n voeten heen. Hij kijkt de mensen die voor hem staan aan. Joshua luistert wel 

goed, Johannes de Doper is namelijk aan het praten, hoor maar: ‘Mensen, bekeer je! Het koninkrijk van 

God is nu heel dichtbij. Wat de profeten al hebben gezegd gaat nu bijna gebeuren! De Messias komt! 

Doe de zonden uit je leven weg en bekeer je tot de Messias!’  

Ingespannen luistert Joshua naar de woorden van Johannes de Doper. Het klinkt best wel streng, maar 

Joshua weet dat het wel waar is wat Johannes de Doper zegt. Je mag niet zondigen, je moet luisteren 

naar de Heere God. En eens zal de Messias komen!  

Maar wat gebeurt er nu? Waarom gaan die mensen opzij? O, kijk eens, daar komt een Man aan. Die 

loopt tussen de mensen door, naar Johannes de Doper toe.  

  

De doop van Jezus 

Johannes stopt met praten en wacht op de Man Die naar hem toekomt. Joshua kijkt ingespannen toe. 

Hij kijkt naar het gezicht van Johannes de Doper. Ziet hij dat nu goed? Het lijkt wel alsof Johannes de 

Doper opeens veel blijer is. Zijn gezicht lijkt wel te stralen. Johannes de Doper hoeft niets te zeggen, 

want uit de mond van de andere Man klinkt: ‘Wil je Mij dopen, Johannes?’ Joshua ziet hoe het gezicht 

van Johannes strak wordt. Johannes schrikt: ‘Nee, Heere, dat kan ik niet doen. Ik moet door U gedoopt 



 
 

worden. U bent veel belangrijker dan ik!’ ‘En toch wil Ik door jou gedoopt worden Johannes. Ik moet de 

opdracht van Mijn Vader uitvoeren, daarom moet Ik ook gedoopt worden’. Heel beslist kijkt de Man 

Johannes aan. Joshua ziet hoe Johannes zich omdraait en verder de rivier de Jordaan inloopt. De Man 

loopt achter hem aan. Steeds dieper lopen ze het water in. Daar staan ze. Het water klotst om hen heen. 

Het is stil geworden. Een wonderlijk gevoel bekruipt Joshua. Hij voelt het. Hier gebeurt iets heel 

bijzonders!  

Vanaf de waterkant ziet hij hoe Johannes de Doper de andere Man onder water laat zakken, helemaal 

kopje onder. Even is de Man helemaal niet meer te zien, maar dan komt Hij weer boven. Even later 

staat de Man met Zijn druipnatte kleren op de oever van de Jordaan.  

Maar dan… opeens… Vanuit de lucht… Heel sierlijk vliegt hij, een duif. Even hangt de duif helemaal 

stil, boven de druipnatte Man. ‘Dit is Mijn Zoon, Mijn Geliefde. Dit is de Messias, die naar de aarde zou 

komen om Mijn opdracht uit te voeren!’. Als een heerlijke donderslag klinkt de stem vanuit de hemel 

door de lucht. Toch klinkt de stem niet eng. De stem klinkt heel hard en sterk, maar ook heel mooi en 

vriendelijk. En dan… 

 

SLOTZIN  

Stilte. Het is heel stil aan de oever van de Jordaan. Iedereen weet dat hier iets heel bijzonders is 

gebeurd. De Messias is gedoopt! Ze hebben het allemaal gezien! Wat Joshua nooit meer hoeft te vragen 

en wat hij nooit meer zal vergeten is waarom Johannes met zijn achternaam ‘De Doper’ heet!  


