
OVERDENKING BIJ MT 3 VS 13 T/M 17 
 

Het eerste verhaal dat Mattheus vertelt na het verhaal van de geboorte 
van het kind en de aanbidding door de wijzen is het verhaal van zijn doop. 

Op geboorte volgt doop, net als bij ons eigenlijk. Alleen wordt Jezus niet 

ten doop gehouden als kind van een paar maand, of zoals vandaag, net 
een jaar, maar als volwassen man. 

 
Het is zijn eigen diepe wens om gedoopt te worden. Dat moet eerst 

gebeuren, pas daarna kan hij de wereld ingaan.  
 

Bij die doop, zo vertelt het verhaal, klinkt er een stem uit de hemel. De 
stem die Jezus hoort voordat hij de confrontatie met de werkelijkheid zal 

aangaan (het verhaal dat volgt is dat van de verzoekingen in de woestijn) 
zegt iets belangrijks tegen hem, iets dat hij meeneemt zijn leven in. Die 

stem zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde.’  
 

Deze woorden zijn als het ware de dooptekst van Jezus. Ze onthullen aan 
anderen en ook aan hemzelf wie hij ten diepste is, ze geven hem zijn 

identiteit. Die woorden komen uit de hemel. Het is niet Johannes, degene 

die het ritueel uitvoert die ze zegt. Johannes begrijpt eigenlijk niet 
waarom hij Jezus überhaupt zou moeten dopen. Voor hem is de doop wat 

die in het OT vooral is, een reinigingsritueel, het afwassen van schuld. En 
waar zou Jezus nou van schoon gewassen moeten worden? Dezelfde 

vraag die gesteld kan worden wanneer wij een baby ten doop houden: 
waar zou die nu van verlost moeten worden? 

 
Door zichzelf te laten dopen laat Jezus zien dat die doop nog een heel 

andere betekenis heeft, niet alleen voor hemzelf, maar voor ieder mens. 
Met de doop ontvangt een mens zijn eigenlijke identiteit. En dat is de 

identiteit van een geliefde, een mens van wie gehouden wordt. Deze liefde 
die van God komt, komt op de eerste plaats en kleurt al het andere. Hier 

wordt gezegd: Het is goed dat je er bent, jouw bestaan schenkt mij diepe 
vreugde.  

 

Dat zijn woorden die geen enkel mens ooit over zichzelf kan zeggen. Dat 
kan alleen maar een ander zeggen over ons, tegen ons. Daarmee zegt 

deze stem iets over de bedoeling van ons leven. Dat leven is er om 
anderen vreugde te geven. Is mijn leven dan niet bedoeld om mijzelf 

vreugde te geven? Zeker. Maar die weg loopt altijd via de ander en die 
vreugde raakt aan wat meer is dan ik zelf ben. 

 
De stem die Jezus hier zijn identiteit geeft wil daarmee ook mij en jou 

onze identiteit geven. De identiteit van kind van God, van geliefde. Ouders 
laten hun kind dopen omdat het voor hen wezenlijk is dat hun kind in zijn 

of haar leven deze stem zal horen. Sommige mensen horen die stem 
nooit. Het gevolg is dat ze een leven lang gedreven kunnen worden door 

onrust en maar steeds op zoek zijn naar hun eigen identiteit. Achter het 



onophoudelijke menselijke streven naar succes, naar populariteit en 

macht, achter alle manieren waarop wij zoeken naar bevestiging en 
erkenning, gaat een veel dieper verlangen schuil. Het is het verlangen 

naar die stem die tegen ons zegt: Het is goed dat je er bent. Je bent een 

geliefd mens. Een identiteit die niemand je af kan nemen, wat er ook 
gebeurt. Jouw leven heeft al zin in zichzelf, die hoef je er niet zelf aan te 

geven, die zin gaat aan jouw leven vooraf.  
 

Dat op het verhaal van de doop van Jezus het verhaal van de 
verzoekingen volgt is niet voor niets. Dat Jezus uiteindelijk bestand bleek 

tegen alle verleidingen van succes, populariteit, erkenning en macht, die 
zo ongelooflijk sterk kunnen zijn, heeft alles te maken met de stem die 

hier spreekt bij zijn doop. Hij wist al wie hij was, hij hoefde niet zichzelf te 
bewijzen. Hij hoefde alleen maar te leven uit de identiteit die hem 

gegeven was.  
 

Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. Het leven zou er heel anders 
uitzien, we zouden veel minder gekweld worden door twijfel aan ons zelf, 

angst en wantrouwen, als we die stem van het begin goed zouden horen 

en vasthouden. Wie leeft uit de identiteit van een geliefd mens treedt de 
mensen en de dingen in vrijheid tegemoet.  

 
Zoals Jezus deed. Opvallend is dat waar Johannes de Doper spreekt in 

termen van hiërarchie, van meerdere en mindere ( hij heeft het over 
Jezus die boven hem staat en hem zou moeten dopen in plaats van 

andersom) Jezus zich daar in het geheel niet druk over maakt. Het is niet 
zijn manier van denken. Zijn manier van denken die hem eigen is wordt 

soms beschreven met woorden als deemoed, nederigheid en 
gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid betekent letterlijk: gehoor geven aan. 

Het heeft te maken met openstaan voor dat wat van buiten jezelf komt en 
daar heel goed naar willen luisteren. Naar de stem die jou zegt dat de 

waarde van jouw leven niet gelegen is in wat je er zelf als waarde aan 
toekent, of dat nu positief of negatief is, maar in de Geest die van God 

komt en waar je deel aan hebt.  

  
Voor Jezus was die onzichtbare Geest de werkelijkheid waaruit hij leefde. 

Heel zijn leven was erop gericht deze verborgen innerlijke werkelijkheid 
naar buiten te brengen. Om de mensen, om ons te laten worden wat wij 

ten diepste zijn: geliefde kinderen van God. 


