
Zondag 6 juni 2021 – Johannes 3:22-36 

Johannes en Jezus 

De leerlingen van Johannes de Doper ontdekken dat Jezus en zijn leerlingen ook 
mensen dopen – net als Johannes. Het lijkt op concurrentie, maar daar denkt 
Johannes anders over. Als mensen aan hem vragen wat hij daarvan vindt, antwoordt 
Johannes dat Jezus groter moet worden en hij zelf kleiner. 

Bij de rivier staat een man. Om hem heen staan een heleboel mensen. Ze luisteren. De man vertelt zo 
mooi. De man vertelt hoe je kunt leven zoals God het wil. Sommigen laten zich dopen. De man neemt 
hen mee het water in. Ze gaan kopje onder en de man trekt hen weer omhoog. 

Al het verkeerde van vroeger is weggespoeld, zegt hij . Leef zoals God het wil. Dank u wel Johannes 
zeggen de mensen. 

Bij de rivier staat een man. Om hem heen staan een heleboel mensen. Ze luisteren. De man vertelt zo 
mooi. De man vertelt hoe je kunt leven zoals God het wil. Sommigen laten zich dopen. De man neemt 
hen mee het water in. Ze gaan kopje onder en de man trekt hen weer omhoog. 

Al het verkeerde van vroeger is weggespoeld, zegt hij . Leef zoals God het wil. Dank u wel Jezus 
zeggen de mensen. 

Johannes heeft ook leerlingen. Ze gaan met hem mee en luisteren naar zijn verhalen. Maar ze maken 
zich zorgen. Daarom gaan ze naar hem toe. 

Johannes, er is nog iemand die mensen doopt, zeggen ze. Er gaan steeds meer mensen naar deze 
man toe. En er komen steeds minder mensen bij u. Johannes knikt, ik weet het zegt hij, zo moet het 
ook. Die man is Jezus. Ik ben niet de Messias, redder van God. Ik ga voor hem uit. Jezus komt van 
God. Hij kan veel beter vertellen over hoe je kunt leven zoals God het wil. Steeds meer mensen zullen 
naar Jezus toe gaan. En zo moet het ook. Hij wordt steeds belangrijker. Ik moet steeds minder 
belangrijk worden. 

Om te doen….Teken Johannes en Jezus naast elkaar. Wie teken jij het grootst en waarom? 

Of…..Maak samen met je ouders een lijstje met de verschillen en overeenkomsten tussen Jezus en 
Johannes. 

 



Wist je 
dat…De 
prinsessen 
gedoopt 
zijn met 
water uit 
de 
Jordaan? 

 


