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Doop van de Heer 

Met dit feest eindigt de Kersttijd. Jezus is geboren. Hij is door de engelen bekend 
gemaakt aan de herders. Vorige week kwamen de drie wijzen die de ster volgden.  
Zij aanbaden Jezus en gaven goud, wierook en mirre.  
Vandaag zijn we dertig jaar verder. Jezus gaat aan de mensen bekend maken wie 
Hij is en Gods stem zegt dat Jezus zijn Zoon is. 
 
  

 
               
 
 
 

“In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen” 
 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
                       volgens Marcus. 
 

 Op een dag predikte Johannes:  
Johannes: ‘Na mij komt Iemand die sterker is dan ik, 
   en ik ben niet waardig mij te bukken 

 en de riem van zijn sandalen los te maken. 
 Ik heb jullie gedoopt met water,  
 maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest’. 

Verteller:  In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea. 
 Hij liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. 
 Op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water kwam, 
 zag Hij dat de hemel openging en de Geest als een duif op 
 Hem neerkwam. En er klonk een stem uit de hemel: 

 God:             ‘Gij zijt mijn Zoon, van wie ik veel houd. Ik vind U heel goed’.  
 Verteller:   Woord van de Heer. 
 

Zullen we het kaarsje aansteken 

en dan gaan lezen? 



Gesprekje: 
Jezus is God en Jezus is mens. Waarom wilde Jezus gedoopt worden? 
Ben jij ook gedoopt? 
Waarom hebben je ouders je laten dopen? 
Heb je ook doopnamen gekregen? Naar wie ben je vernoemd? 
 

Bidden: 
Lieve Jezus,  
U heeft zich laten dopen om aan de mensen bekend te maken  
dat U alle zonden van de mensen op U neemt.  
Jezus U begint nu al aan uw Kruisweg.  
O Jezus het klinkt zo zwaar, zonden,  
maar Jezus als ik eerlijk ben doe ik best wel dingetjes verkeerd.  
Wilt U me vergeven? Amen. 

 

Zingen:  Kleine witte duif. 
                  Door Elly en Rikkert  

 
Toen Jezus zich liet dopen                                                                            
Ging de hemel open 
De Geest kwam op Hem neer 
Zoals een duif uit de hemel 
Kleine witte duif 
Uit het hemelhuis                                                                                    
Breng ons een leven van vrede 
Kleine witte duif  
Uit het hemelhuis 
Breng ons een leven van vrede. 
 

Voor wie op Jezus hopen 
Gaat de hemel open 
De Geest van onze Heer 
Daalt dan op hen neer 
Zoals een duif ……  
 

Tip van de week 

 

Is er tijd om vandaag of deze week naar jullie eigen doopfoto’s  
te kijken? Kun je erop zien wat er gebeurde?  
Water, zalf, het witte kleed en de doopkaars? 
Door het Doopsel ben je vriend/vriendin van Jezus geworden.  
Hoe laat je dat zien?  
Deze week maar eens over na denken. 

https://youtu.be/1JRoB6mEJvk
https://youtu.be/1JRoB6mEJvk

