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In de jaren dat ik pastor was van een parochie in Nijmegen  

heb ik natuurlijk veel kinderen gedoopt. Het aantal werd wel elk jaar 

minder, maar toch, het waren veel kinderen, en dus ook veel ouders.  

Voor een goede viering is een echte voorbereiding nodig. Dat was meestal 

’s avonds. Vaak vroeg ik dan, aan het begin, om een minuut of tien stil te 

zijn zodat iedereen bij zijn eigen gedachten kon komen over de vraag, 

waarom ze hun kind lieten dopen. En om die gedachten met een paar 

woorden op te schrijven. Daarna luisterden we naar elkaar.  

 

Heel vaak zeiden de ouders dat ze hoopten zo aan hun kinderen ‘iets mee 

te geven’.  Met dat ‘iets’ bedoelden ze zoiets als een houvast voor later, 

een oriëntatie voor hun leven, wanneer hun kinderen opgroeiden en meer 

en meer zelfstandig werden. In deze gesprekken gaven de ouders heel 

vaak aan dat ze er voor zichzelf eigenlijk niet uit waren.  

Onwillekeurig  eigenlijk ook hoe zij de wereld ervoeren, de wereld en de 

mensen: zoiets als dat onze wereld uit zichzelf niet toekomt aan hoe hij 

zou moeten zijn. Dat onze wereld gebroken is. Dat het kwaad in de wereld 

volop zijn kansen krijgt, of zijn kansen opeist. En ook dat de mens niet 

heel is, maar gebroken.  Of dat de mens, dat wij mensen, gebroken 

mensen zijn. Dat wij behoefte hebben aan vergeving en vernieuwing. 

Want in de diepte van zijn hart wil de mens een leven leiden dat 

waarachtig is en trouw. Maar als ze daarover nadachten, deden ze dat 

eerder vanuit ‘een paar echt goede mensen’ die ze kenden dan vanuit de 

persoon van Jezus uit het evangelie. 

 

Johannes de Doper, over wie wij vandaag lezen in het evangelie, verstaat 

dat zijn tijd gevoelig is voor een beweging die mensen meekrijgt. Hij weet 

er gestalte aan te geven. En op hun beurt verstaan de mensen hem ook. 

Zij stromen in groten getale naar hem toe.  

En onder alle mensen die afdalen in het water om zich door hem te laten 

onderdompelen, in dit doopsel van bekering, laat ook Jezus zich door hem 

dopen. Hij sluit zich aan bij de mensen van zijn volk. Hij houdt zich niet 

afzijdig, hij blijft niet aan de kant staan. Jezus doet mee aan de 

vernieuwingsbeweging van zijn volk. Diep in het water, staande in de 

stroom, belijden de mensen hun zonden.  

Maar dat doet Jezus niet. Hij beschouwde zich niet als zondaar. Nee, er 



gebeurt iets van een heel andere aard.  

Onmiddellijk na zijn onderdompeling beschrijven de evangelies de doop 

van Jezus als een doop in heilige geestkracht van God: deze heilige Geest 

daalde in lichamelijke gedaante, als een duif, op Jezus neer. Lucas 

beschrijft het gebeuren als een voor iedereen waarneembare ervaring van 

Jezus persoonlijk: ‘hij zag de Geest op zich neerdalen’. Jezus voelt zich 

aangeraakt en bewogen door de geestkracht van de levende God.  

 

‘Roeping’ mag je dat noemen:  Het is niet gemakkelijk om precies te 

verstaan hoe de vier evangeliën ieder op zijn eigen manier deze 

indringende ervaring proberen door te geven. De verhalen maken 

duidelijk, in elke beschrijving van de ervaring die Jezus had, dat er in hem 

een werkelijkheid doorbreekt die de richting van zijn leven voorgoed zal 

bepalen. Hij ervaart, hij herkent het appèl als een kracht die roept en 

sterkt. Hij  (en anderen) zien de gedaante als van een duif, en hij hoort 

uit de hemel een stem: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik 

vreugde.’ 

 

Dit is de voltooiing van het verhaal over zijn afdalen in het water en 

daarin worden ondergedompeld. Er was bij Jezus geen belijdenis van 

zonden; er was wèl een afdalen in de diepte van het menselijk bestaan, 

tussen de mensen, met hun gebrokenheid en hun falen. Tot op de bodem 

gaan, en daar naast ons staan. Hij daalde af, even diep als elke mens die 

zijn zonden beleed. Hij daalde in nederigheid af tot hij naast de mensen 

van zijn volk stond, op dezelfde bodem als zij.  

 

Augustinus spreekt in zijn preken graag over de nederigheid van Jezus. Ik 

voeg een tekst van hem toe: 

“Johannes was dus voor Jezus uit gezonden, om de Heer in zijn 

nederigheid te dopen. Want hij wilde gedoopt worden omdat hij nederig 

was, niet omdat hij schuldig was. Waarom is Christus gedoopt? […] Als u 

erover nadenkt waarom hij als kind geboren is, dan wordt het u ook 

duidelijk waarom Hij gedoopt werd. Dan komt u echt uit bij de weg van 

nederigheid, en die kunt u niet afleggen met trotse schreden.  

Maar als u die weg helemaal niet gaat, zult u nooit uitkomen bij het hoge 

doel waar hij u naar toe brengt.” 
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