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Johannes de Doper riep de mensen op zich te laten 
dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving 

van zonden te verkrijgen. 
Marcus 1:4 
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HET WATER IS DIEP 
De doop van Johannes 
 

De doop vormt een 
actueel thema in het 
leven van de christe-
lijke kerk. Aan de ene 
kant hebben we te 
maken met christe-
nen die een tweede 
doop willen ontvan-
gen als gevolg van 

diepgaande geloofsvernieuwing (‘over-
dopen’). Aan de andere kant zijn er 
Rooms-katholieke christenen die zich 
willen laten ‘ontdopen’: ze willen niet 
langer horen bij een ker waar op zo 
grote schaal kindermisbruik heeft 
plaatsgevonden.  
 
Bedreigend 
Als we teruggaan naar het brongebied 
van de doop komen we uit bij Johan-
nes de Doper. Voor de omstanders een 
onverwachte verschijning met een on-
bekende waterceremonie. Deze leek 
wel op reinigingsrituelen, maar was 
toch beslissend anders, vooral op het 
punt van het bedreigende karakter 
ervan: de doop is een verdrinkings-
dood. 

Baptizoo 
De letterlijke betekenis van het Griekse 
woordje voor dopen (baptizoo) is: on-
derdompelen, indompelen, ondergaan 
in water dus (een gezonken schip is in 
het Grieks een ‘gedoopt’ schip). Deze 
doop is dus niet zo lieflijk, en het water 
heeft hier niet een positieve betekenis 
(zoals in ‘rivieren van levend water…’) 
maar een negatieve, bedreigende (bv. 
Ps. 42:8: ‘Al uw golven slaan zwaar 
over mij heen.’) Het doopwater lijkt op 
een tsunami in het klein: je leven wordt 
weggespoeld. Johannes’ doop maakt 
duidelijk: ‘Jij moet doodgaan. Pas dan 
ben je geschikt voor het koninkrijk van 
God.’ Er is maar één weg waarlangs je 
het rijk van Christus kunt binnengaan, 
dat is door de deur van de dood. Daar-
mee is de doop dus een schokkende 
ervaring, een heel confronterende 
gebeurtenis. Het water is diep, heel 
diep. Als we van de doop met elkaar 
een fleurig kinderfeestje hebben ge-
maakt, dan moeten we ons daar dus 
eens opnieuw op bezinnen. Gedoopt 
worden betekent gedood worden. 
 
Je van het kwaad bewust 
Zo ontdekken we dat het ondenkbaar 
is om je te laten dopen terwijl je je van 
geen kwaad bewust bent. Johannes 
maakt duidelijk dat er iets totaal nieuws 
gaat gebeuren. De messias komt eraan. 
Er breekt een nieuwe periode aan in 

Gods geschiedenis met zijn volk. Maar 
de grote vraag is: is Gods volk daar 
klaar voor? De weg van de Heer moet 
gereed gemaakt worden, maar is er wel 
ruimte voor hem? Johannes komt met 
een heldere oproep: ‘Mensen, laat je 
dopen, kom tot inkeer, ontvang zo 
vergeving van zonden.’ Dat was dus 
best heftig, want Johannes sprak wel 
allemaal gelovige Joden aan die zich 
beijverden om volgens de Thora te 
leven. ‘Doe boete, want Gods konin-
krijk is nabij!’ De doop van Johannes 
zegt: je moet eerst door de dood heen, 
eerst je zonden belijden, eerst je afke-
ren van jezelf in het diepe water van de 
Jordaan, en als je daar dan weer uit 
bent gekomen, dan ben je klaar om het 
koninkrijk van God te ontvangen dat 
vol is van vergeving van zonden. 
 
Een opwekking 
Het merkwaardige feit doet zich voor 
dat de oproep in alle kringen gehoor 
vindt! Er vindt dus niets minder dan 
een geestelijke opwekking plaats! Tim 
Keller noemt drie kenmerken van een 
opwekking: naamchristenen komen tot 
bekering, ingedommelde christenen 
worden wakker en niet-christenen 
worden in grote aantallen naar Jezus 
Christus getrokken! Of je nu als kind 
of als volwassene gedoopt bent - de 
doop betreft een diepgaande levens-
verandering. Dat moeten we (opnieuw) 

zien. Gedoopt worden en gedoopt zijn 
is dagelijks bidden: ‘Heer, verlos ons 
van het kwaad’. De doop zet een kruis 
door ons eigen leven. De doop is een 
frontale aanval op ons eigen ego. De 
doop betekent echt dat je je gewonnen 
moet geven.  
 
De Geest 
Ook voor deze dieptedimensie van de 
doop hebben we de Geest nodig, want 
hij overtuigt ons van zonde, namelijk: 
niet geloven in Jezus (Joh. 16:7-11)! De 
doop drijft ons in de armen van Jezus.  
Pas als je met hem sterft, kun je leven. 
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1. Wanneer ben jij gedoopt? Ben je er blij 
mee? 
2. Wat zijn jouw eigen gedachten over de 
doop? Wat is volgens jou de belangrijkste 
betekenis ervan? 
3. Wat heb je geleerd over het woord 
‘baptizoo’?  
4. Welke rol speelt zonde en schuld in jouw 
geloofsbeleving? Of ben je je van geen kwaad 
bewust? 
5. Verlang je naar een opwekking (in je eigen 
leven en/of het leven van de gemeente)? 


