
Vertelling 4–7 jaar      Marcus 1:1-11Marcus 11-11Mar 
 
Een stem uit de hemel 
Lang, heel lang geleden klonk er een stem. Die stem zei: ‘Let op! Daar komt iemand 
aan. Loop maar achter hem aan. Hij wijst je de weg. Let maar goed op wat hij je zegt!’ 
De iemand, die is er nu. Het is Johannes. 
Kijk, daar loopt hij. Ook Johannes roept de mensen. Hij zegt: ‘Kom maar hier. Naar 
het water, naar de rivier. Laat je dopen, ga kopje onder met mij. God wast alles weg, je 
bent weer vrij!’ 
De mensen horen wat Johannes zegt. Ze lopen met hem mee. Ze gaan met Johannes 
mee het water in. Hun kleren worden nat, maar dat maakt niks uit. Ze gaan helemaal 
kopje onder. 
Johannes helpt de mensen weer rechtop. ‘Nu ben je schoon’, zegt hij tegen ze; ‘je mag 
weer opnieuw beginnen.’ 
Blij gaan de mensen naar huis. Of ze kijken naar de andere mensen die zich laten 
dopen. Ze praten met elkaar en lachen. ‘Wat is Johannes toch bijzonder’, zeggen ze 
tegen elkaar. ‘Ken je iemand zo speciaal als hij?’ 
Johannes hoort de mensen praten. ‘Ik ken iemand die nog specialer is dan ik’, zegt 
Johannes. ‘Hij is zo bijzonder, ik ben daar niks bij!’ Johannes heeft het over Jezus. 
‘Kijk, daar komt Jezus aan.’ 
Jezus gaat met Johannes mee het water in. Zijn kleren worden nat, maar dat maakt 
niks uit. Jezus gaat helemaal kopje onder. 
Als Jezus weer rechtop staat, gaat de hemel open. Uit de hemel komt een duif. De duif 
gaat op Jezus’ hoofd zitten. En er klinkt een stem. Een stem uit de hemel. De stem zegt 
tegen Jezus: ‘Jij bent mijn Zoon, jij maakt me blij.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vertelling 8–12 jaar 
 
Het begin 
Lang, heel lang geleden was er een profeet. Die profeet schreef in een boekrol: ‘In 
de woestijn roept iemand dat de Heer eraan komt.’ Het is nu al lang geleden, dat de 
profeet dat schreef. Maar vandaag staat er iemand in de woestijn. Hij heet Johannes. 
Hij roept: ‘De Heer komt eraan! Ik ben zijn boodschapper, net zoals de oude profeet al 
heeft voorspeld.’ 
‘Luister mensen’, zegt Johannes. ‘Stop met waar je mee bezig bent. Kom met mij mee 
en begin opnieuw.’ 
Veel mensen gaan met Johannes mee. Ze willen hun leven veranderen. 
Daar staan ze, langs de kant van de rivier de Jordaan. Johannes staat al midden in het 
water. ‘Kom’, zegt hij; ‘Dan doop ik je. En als je weer bovenkomt, dan ben je schoon. 
Een nieuw begin.’ 
Een voor een gaan de mensen het water in. Johannes pakt ze bij hun schouders vast. De 
mensen laten zich achterovervallen. Ze gaan helemaal kopje onder. Maar ze zijn niet 
alleen. Johannes helpt ze overeind. ‘De Heer is bij je’, zegt hij. Het water in de Jordaan 
is geen schoon water. Het is niet een sopje dat alle viezigheid wegwast. En toch voelen 
de mensen zich schoner als ze het water uitkomen. 
Johannes zegt: ‘Ik doop jullie met water. Maar er komt iemand na mij. Hij zal jullie 
dopen met de heilige Geest.’ Johannes vertelt over Jezus. ‘Ik ben zelfs niet goed genoeg 
om zijn schoenen uit te doen’, zegt hij. 
En juist die Jezus komt naar Johannes toe. Hij gaat, bij de andere mensen, langs het 
water staan. ‘Ik wil dat je mij doopt’, zegt hij tegen Johannes. Hij stapt het water in en 
laat zich achterovervallen. Johannes helpt hem weer overeind. 
Dan scheurt de hemel open. Een duif vliegt naar Jezus toe en gaat op zijn schouder 
zitten. Uit de hemel klinkt een stem: ‘Jij bent mijn lieve Zoon, jij maakt me blij.’ 
 
 


