
Zondag 9 januari 2022  Doop van de Heer/ 2 e zondag van Epifanie  

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken kaars 

 

Moment van stilte om tot onszelf te komen en tot God. 

 

Openingsgebed:  

Onze hulp is in de naam van de Heer,                                                                                                                    

die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen,                                                                              

en voor het land, zodat wij daarop kunnen lopen. 

De Heer, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen. 

Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren. 

Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de Heer,                                                      

die onze vader en moeder wil zijn,                                                                                                                     

die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. 

Zo mag het zijn. 

 

Openingslied:  

Lied 513: God heeft het eerste woord.                                                                                     

Vers 1, 2, 3, 4 

 

Inleiding op het thema:  

 

De Bijbelteksten van vandaag gaan over de aankondiging van de komst van jezus en 

over Johannes de Doper, die Jezus doopt. Tijdens het voorbereiden van deze dienst 

stelde ik mezelf de vraag: Waarom liet Jezus zich dopen? In zijn tijd werd de doop gezien 

als een vorm van bekering. Heidenen (lees: mensen van buiten Israel) werden als onrein 

beschouwd en lieten zich dopen om deel uit te kunnen maken van de gemeenschap. 

Jezus wás al lid van de gemeenschap en stond al in hoog aanzien? Hij werd absoluut niet 

als onrein beschouwd. Wat maakte dat hij overging tot deze daad? In deze dienst vertel 

ik u het antwoord dat ik heb gevonden. Het is geen vaststaand feit, maar een verklaring 

die ik aannemelijk vond.  

 

Jesaja 40: 1 - 11  Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 

40 1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar 

bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een 

dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 3 Hoor, een 

stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad 

voor onze God. 4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat 

ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. 5  De luister van de HEER zal zich 

openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’ 6 Hoor, een stem 

zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit 

als een veldbloem. 7  Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van 

de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ 8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, 

maar het woord van onze God houdt altijd stand. 9Beklim een hoge berg, vreugdebode 



Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg 

tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 10  Ziehier God, de HEER! Hij komt met 

kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 
11 Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert 

ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 

 

Lied 456 a: Kwam van Godswege.                                                                           

Vers 1, 2, 4 

 

Johannes 1: 19 – 34 Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)         

Getuigenissen 

19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en 

Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder 

aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21 Toen vroegen ze 

hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ 

antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen 

geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik 

ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet 

Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën 

kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet 

Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is 

iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen 

van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de 

Jordaan, waar Johannes doopte. 29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, 

en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30 Hij is het 

over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” 31Ook 

ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard 

zou worden.’ 

  

Lied 533: Daar komt een man uit Nazaret                                                                                   

Vers 1, 2, 4,  

 

Ondergedompeld 

Dopen betekent letterlijk 'onderdompelen'. In de bijbel worden mensen ondergedompeld 

in water om alle zonden weg te spoelen en zo lichaam en geest te reinigen. De gedoopte 

is daarna officieel christen. In het Oude Testament komt het begrip doop niet zozeer 

voor, maar het Nieuwe Testament begint bij Johannes de Doper, die de doop van 

bekering en vergeving van zonden predikt. Het water wast symbolisch de zonden weg. 

Jezus laat zich dopen door Johannes de Doper. Ook hij predikt dat vergeving van zonden 

mogelijk is.  

Vóór Johannes werden mensen ook gedoopt. De mensen die bij Israël hoorden geloofden 

dat God een plan met hen had. De mensen die niet in Israël woonden werden heidenen 

genoemd, wat in de tijd een scheldwoord was. Ze hoorden er niet bij. Buitenlanders die 

ook erbij wilden horen waren volgens de Joden onrein en moesten eerst gereinigd 

worden. Door de doop liet iemand zien onrein te zijn geweest. De Joden hoefden niet 



gedoopt te worden. Zij waren immers het uitverkoren volk, zij waren schoon van zichzelf. 

Op deze manier namen de Joden afstand van de wereld om hen heen.  

Toen Johannes en Jezus beweerden dat alle mensen onrein zijn (lees: zo opgingen in de 

chaos van alledag dat ze hun verbinding met God kwijt waren geraakt) en dus allemaal 

gedoopt zouden moeten worden was dit letterlijk vloeken in de kerk. De mensen vonden 

het maar raar. Maar Johannes en Jezus zochten juist verbinding en dit vereiste een 

actieve houding om het Goddelijke terug te vinden. Omdat Jezus werd beschouwd als 

iemand die zonder zonde leefde gaf hij het voorbeeld door zelf ook via de doop te laten 

zien een schone start te maken.  

Water wast schoon. Dat is ook de betekenis van dopen. Dat wat in een mensenleven niet 

goed, niet zuiver is, wordt weggespoeld. Het orthodoxe Jodendom kent ook 

onderdompelingen in water. Een vrouw na de geboorte van een kind of na de 

maandelijkse menstruatie dompelt zich zelf onder in het mikve (het rituele bad) om zo 

weer rein te worden. Het gaat hier om een rituele reiniging want van haar wordt 

verwacht dat ze voordat ze het mikve bezoekt, zichzelf eerst goed schoon maakt. Ook 

mannen maken gebruik van een mikve, bijvoorbeeld als toewijding aan God.  

Een mikve mag alleen stromend water bevatten uit een bron of rivier. Het mag niet 

alleen stilstaand water zijn. Wel voor een deel "levend" water. Daarom waren er heel wat 

poelen en vijvers die voor dit doel geschikt waren. In de Jordaan waren plaatsen waarin 

men zich onderdompelde in het stromende water van de rivier. Rond de tempel waren 

vele rituele baden, die ook "mikwe" genoemd werden, waarin de tempelgangers zich 

onderdompelden, voordat zij het tempelterrein betraden. Deze mikwes werden 

regelmatig gevuld met water uit ‘levende bronnen’. De tempel was immers de plaats 

waar God woonde. Je moest je godsdienstig reinigen om Hem te kunnen ontmoeten. In 

de tempel waren ook veel mikwes. Daarnaast waren er vele mikwes op het tempelterrein 

in de verschillende ruimten, opdat de priesters zich konden onderdompelen en zich 

geestelijk konden reinigen. Ook bij de synagogen waren rituele baden, waar men zich 

kon onderdompelen.  

In de Bijbel wordt over de doop gezegd: “het is een vraag aan God om een zuiver geweten”. 

De doop wil niet zeggen dat je alles al weet of een perfect geloof hebt. Door de doop laat 

je zien dat je je leven samen met God wilt leven. Je laat je oude leven als het ware achter 

in het water en gaat samen met Hem een nieuw leven leiden. Eerst komen geloof en inkeer, 

dan volgt de doop waarmee we ons in het openbaar vereenzelvigen met Christus. 

 

Water is in de Bijbel niet alleen iets waar je schoon van wordt, het is ook een symbool 

voor chaos. Water is bedreigend en gevaarlijk, je kunt er zomaar in ten onder gaan. 

Ten tijde van Johannes en jezus bevond Israël zich in een onrustige tijd. De Romeinen 

waren bezig met de uitbreiding van hun Rijk. Bovendien verplichtten zij de Joden tot 

het betalen van hoge belastingen. Ook zaten joodse gebruiken en rituelen in de knel. 

Joden leefden immers in twee werelden: die van henzelf, met maar één God en die 

van de Romeinen met hun polytheïsme.                    De Joden hadden moeite om het 

hoofd boven water te houden in al die chaos om hen heen en keken uit naar de 

bevrijding van de bezetting.  

En toen kwam Jezus. Johannes zet Jezus neer als de Zoon van God. Johannes laat aan 

de mensen zien dat Jezus ver boven de alledaagse realiteit uitstijgt en boven de tijd 

uitgaat. Hij was er al vanaf het begin…Hij is de Messias,  het vleesgeworden Woord, 

dat kwam om de zonden van de wereld weg te nemen en de wereld te redden. En dan 

gebeurt er iets bijzonders: ook Jezus laat zich door Johannes dopen, omdat hij ervoor 

kiest solidair te worden met de mensen, in alles wat er misgaat, in de chaos, onrecht 

en onzekerheid van het toenmalige leven. Natuurlijk was er in Jeruzalem een tempel 



waar geofferd werd en waren er overal synagogen waar de mensen naar toe konden 

gaan en onderwijs konden krijgen over Gods woord – toch zat er iets niet goed: Het 

was geen echt leven met God, meer iets voor de vorm, voor de buitenkant. Ook al 

was er de tempeldienst, hield men de sabbat en hield men de geboden, er was geen 

echt leven met God. Hij was niet in de harten van de mensen. Ze leefden er niet naar. 

Misschien omdat ze bang waren voor de straffen van de Romeinse overheersers? 

Joodse opstandelingen werden door de Romeinen vervolgd en vaak gekruisigd.  

Daarom gaat ook Jezus kopje onder in het water. Door zich te laten dopen wilde Jezus 

laten zien: God trekt je door de chaos en het gevaar heen naar een nieuw leven. Hij 

geeft het teken van totale reiniging en daarmee het teken voor een nieuwe 

levensrichting.  

Het is de eerste bewuste daad van Jezus. Hij kwam vanuit Galilea naar de Jordaan om 

door Johannes gedoopt te worden. Jezus wil gedoopt worden. Net als al die andere 

mensen die in groten getale toe zijn gestroomd, de armen en de stillen ,de 

verschoppelingen van de toenmalige maatschappij. Want de doop van Johannes 

markeert ook een sociale scheiding.  

Als de hoogwaardigheidsbekleders zich ook melden, de Farizeeën en de Sadduceeën, 

worden ze hard door Johannes aangepakt. Want zij komen niet om zich te laten 

dopen. Ze komen om de boel van een afstandje te bekijken, wat dat wel niet is waar 

al die arme drommels naar toestromen. De gewone mensen laten zich dopen, terwijl 

ze hun zonden beleden. Maar daar voelen de hoge heren zich uiteraard te goed voor. 

Johannes spreekt ze snoeihard toe: ‘Addergebroed, denk je dat je veilig bent voor het 

komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn’. 

Jezus laat zich dopen. Bewust en weloverwogen. De eerste openbare manifestatie van 

wie hij is en waar hij voor staat. De doop tekent zijn levensprogramma. De doop is 

een bewuste daad, één van de meest beslissende en fundamentele momenten van 

zijn leven. Door voor de doop te kiezen, solidariseert Jezus zich met het volk dat zijn 

zonden belijdt.  

 

Grote dingen worden niet in een opwelling gedaan, maar door een reeks kleinere 

zaken die bij elkaar worden gebracht. Jezus kiest bewust voor deze doop, om zijn 

solidaire verbondenheid met de mensen uit te drukken. Hij wil opkomen voor mensen 

die eraan onderdoor dreigen te gaan, die gevangen zitten in het duister van hun eigen 

leven en hun eigen levenskeuzes, voor wie gevangen zitten in het donker van de 

tijden met crises. Hij wil mensen redden van economisch en sociaal onrecht en 

geweld.  

 

De doop markeert dus een belangrijk moment in Jezus’ levensgang. Zijn eerste bewuste 

programmatische daad. Wat hiervoor is verteld, met Kerst en met Driekoningen, wordt 

sterk gestempeld door de legende. Met de doop hebben we te maken met een historische 

gebeurtenis. Bovendien, is hiervoor sprake van dat er gehandeld wordt voor of mét 

Jezus, vandaag handelt hij voor het eerst zelf. Wat dopen betreft is De Bijbel heel 

duidelijk. Het is een eigen beslissing van de bekeerling om zich te laten dopen. De 

dopeling laat zich altijd uit vrije wil dopen. In de Bijbel gaat het altijd om 

handelingsbekwame mensen die op basis van overtuiging de keuze maakten volgelingen 

van Jezus te worden. Dopen geschiedt door onderdompeling.  

Zonder inspiratie blijven de beste krachten van de geest sluimeren. In ieder mens zit 

brandstof die ontstoken moet worden. Jezus doet dit voor de mensen in Israël. Hij zegt 

dat het leven opnieuw moet beginnen, het kan opnieuw beginnen, het mag opnieuw 

beginnen. En iedereen die zich bewust laat dopen zegt daarmee: Ik geloof in Jezus. Het 

nieuwe leven is begonnen! Of, geplaatst in het jaar 30: Een leven zonder God moet weer 



een leven met God worden. 

 

Een nieuw leven… Bijna iedereen heeft kent dingen in het leven die wel wat verbetering 

kunnen gebruiken. U hebt vast ook zulke momenten wel. Ik vaak als ik op vakantie ben. 

Dan zit ik op een mooie avond met een goed glas wijn in mijn hand en spreekt met 

mezelf af: na de vakantie ga ik het helemaal anders doen. Ik gooi het echt over een 

andere boeg en ga gewoon even helemaal opnieuw beginnen.  

Opnieuw beginnen. Het helemaal anders doen. Wie het probeert weet dat dat nog niet zo 

eenvoudig is. Voor je het weet ga je toch weer op de oude voet verder. Val je terug in de 

oude patronen.  

 

Verlangen naar een ander leven, een nieuw begin. Dat leeft kennelijk bij veel mensen. Er 

is een hele nieuwe markt ontstaan van lifecoaches die allerlei programma’s en trajecten 

aanbieden. Een extreem voorbeeld daarvan is 100day warrior. Het is een heel intensief 

programma van 100 dagen. Elke ochtend een half uur meditatie. Drie keer per week 

intensief trainen. Strikte voedselvoorschriften. En elk weekend een drie uur durende 

spirituele groepssessie. Je kunt er ook een persoonlijke coach bij boeken. Als u snel bent 

kunt u volgende week starten met een nieuwe groep in Utrecht of Amsterdam. 

 

De gedachte achter deze training is dat ieder mens een lafaard en een krijger in zich 

heeft. De lafaard staat voor egoïsme, angst, luiheid, hebzucht e.d. En die lafaard kun je 

dus overwinnen in 100 dagen. Verdeeld over 15 weken met iedere week een thema: 

vergeving, moed, dienstbaarheid, wedergeboorte etc. Het doel van 100day warrior is het 

overwinnen van weerstanden, afscheid nemen van de lafaard en een betere versie 

worden van jezelf. En het verlangen naar een nieuw leven is kennelijk sterk. Want 

mensen tellen wel 5000 euro neer voor zo’n traject. 

 

Er woont in ieder mens een lafaard en een strijder. Iets dat het allemaal wel best vindt 

zo. En iets dat diep verlangt naar een nieuw begin. Een ander, een beter, een zuiverder 

leven. Jezus liet ons zien dat de strijder voorrang verdient. Alleen door te blijven 

knokken kom je tot nieuwe inzichten en een wezenlijke verandering in het leven. Jezus 

vertelde de mensen hoe ze weer konden leven naar de Joodse wetten, zonder ze als 

beknellend te ervaren. 

 

Terugkijkend op de gelezen Bijbelgedeelten van vandaag: Zowel Jesaja als Johannes 

prediken over een nieuwe start, een nieuw of ander leven. Jesaja roept de mensen op 

zich te ontworstelen aan het slavenleven waaronder ze lijden. Hij moedigt hen aan op 

met luide stem te verkondigen waar ze in geloven. Dat dan een nieuwe tijd zal 

aanbreken. Johannes verkondigt een nieuwe start met de doop van Jezus.  

 

Het verhaal van de doop vertelt over de menselijkheid van Jezus. Zijn solidariteit, zijn 

lotsverbondenheid met mensen. Hij wijst de mensen de weg door zich te laten dopen. 

Met die doop maakte Jezus het zichtbaar: de verandering is nodig. 

Luister en laat je dopen, hoor in de woorden van Johannes woorden de stem van God. 

Pak jezelf bij elkaar en verander. Laat God toe in je hart. Alleen dan kom je tot een 

ander leven. De enige die iets kan veranderen in je omgeving ben je zelf. Amen. 

 

Orgelspel 

 

Open ruimte: 

 



Lied 353: Nu heeft het oude leven afgedaan.                                                                                 

Vers 1,2,3,4 

 

Voorbeden: 

God: er bestaat geen jaar zonder oorlogen,                                                                                       

geen jaar zonder spanning en zorgen                                                                                    

We vragen U: geef ons nieuwe energie.                                                                                          

Om er te kunnen zijn voor hen die ons nodig hebben.                                                                                   

Energie om weer te kunnen hopen op vrede,                                                                                                                       

om door te gaan met werken aan een betere wereld.                                                                        

Laat ons geloof ons in staat stellen om vast te houden aan het goede.                                                                      

Laat ons beseffen dat er een liefdeskracht is die onuitputtelijk is,                                                      

waaruit wij kunnen putten om onszelf heel te maken                                                                                            

en te bouwen aan een wereld waarvan rechtvaardigheid en samenhang belangrijke 

bouwstenen zijn.  

Amen 

 

Lied 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons.                                                            

Vers 1, 4. 

 

Slotgebed: 

Gedicht: Huub Oosterhuis: Van vandaag en morgen 

Geen taal die hem vertaalt, geen lied dat bij hem haalt                                                          

Geen God aan hem gewaagd                                                                                                    

Zijn handen spelen in op ieder nieuw begin                                                                                

Geen ander die ons draagt                                                                                                        

Die is de stilte sprak, het noodlot onderbrak                                                                                 

En baande nieuwe wegen                                                                                                           

Hij is nog niet verstomd, hij zoekt naar ons                                                                                    

Hij komt in mens na mens ons tegen. 

 

Slotlied 993: Samen op de aarde                                                                           Vers 

1, 6,7. 

 

Zegen: Kiamu Cawidrone. 

Ga met de kracht die je hebt                                                                                                                  

Ga gewoon, lichtvoetig, zacht,                                                                                                          

op zoek naar de liefde.                                                                                                                 

En de Geest zal met je gaan.  


