
KEEK-OP-DE-PREEK            6 maart 2011

Op 6 maart 2011 was de preektekst Matt.3:13-17.
Tijdens de (doop)dienst zongen we: Opwekking 474, 354, 315, 414, 488, 334, Gezang 
21:1,3,7, 135:2,3, Hanna Lam 1,20 (laat de kinderen tot Mij komen)  en EL 125

Johannes de Doper roept mensen op tot bekering. Ze staan in de rij en laten zich dopen 
onder belijdenis van hun zonden.
“Toen trad Jezus aan.”

Johannes wil Hem tegenhouden. Maar Jezus dringt aan: “Doop Mij nou maar, zo gaan wij 
samen de gerechtigheid vervullen.” 
Gerechtigheid = waarmaken wat je afgesproken hebt.
God had beloofd om Jahweh te zijn: Ik zal er zijn.
En zo was Hij er, het hele Oude Testament door. En zo is Hij er nu, in de persoon van Jezus.
Hij is er voor Israel. Hij zal het verhaal van Israel over doen!

Mattheus laat zien hoe Jezus de bijbelse geschiedenis herhaalt, te beginnen met Genesis:
Mat.1 – de genesis van Jezus
Mat.2 – de exodus van Jezus uit Egypte (2:15)
Mat.3 – Jezus gaat het water door
Mat.4 – Jezus is veertig dagen en nachten in de woestijn
Mat.5 – Jezus geeft Gods woorden vanaf een berg
Jezus wil dus gedoopt worden, om daarmee ondergedompeld te zijn in het verhaal van 
Israel.

En ook, om de onreinheid van Israel op Zich te nemen. Hoeveel zonden ‘drijven’ daar niet in 
de Jordaan?
De mensen die zich door Johannes laten dopen, laten hun onreinheid achter in de rivier.
Jezus komt schoon (want zonder zonde) het Jordaanwater in en neemt al dat vuile water op 
Zich.
Jullie schoon, Ik vuil.
Zo komt Jezus “tussen alle mensen in, in het menselijk gezin” – “dat wij ongerept en rein, 
nieuwgeboren zouden zijn.”

. 

Blijft er in de kring iets onduidelijk? Of is er behoefte aan een vervolgpreek? Of nog iets anders?
Laat het weten aan Postbus 57! (Frans Halshage 57)  - postbus57@ankergemeente.nl

Gesprekspunten:
1. Wat zou jouw eerste reactie zijn, als je hoorde dat Jezus Zich wilde laten 

dopen?
2. Maarten Luther was bang voor het woord ‘gerechtigheid’. Hij dacht dat wij 

rechtvaardig voor God moesten zijn. Praat eens door over het verschil 
tussen onze eigen gerechtigheid en de gerechtigheid van God.

3. Geef eens een reactie op het idee, dat Jezus het verhaal van Israel over 
doet.

4. Wat vind je ervan dat iemand anders voor jouw fouten opdraait?
5. Wat zijn jouw gedachten of gevoelens tijdens een doopdienst? Zitten die, 

denk je, dicht bij de bijbelse betekenis van de doop?
6. Voor wie nog wat meer wil doorpraten: geloof je dat God in 2011 nog 

steeds uit is op de reinheid van het volk Israel? Heeft een gedeelte als Ez.
36:22-38 ons nog iets te zeggen?


