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Volgens een oude traditie 
wordt niet met Kerst maar 
pas bij de doop van Jezus 

aan alle mensen bekend dat 
Jezus de verlosser is. Marcus 
begint daarom zijn Evangelie 
met dat verhaal.

Het schilderij van de Italiaan-
se schilder Piero della Francesca, 
De doop van Christus (1450) 
maakte diepe indruk op mij toen 
ik het zag in de National Gallery 
in London. Het drukt prachtig de 
verstildheid uit van een groots 
gebeuren. Centraal staat Jezus 
met naast hem Johannes. Jezus 
staat alleen, de andere figuren 
zoals de engelen links en de juist 
gedoopte zijn verbonden met 
andere mensen. De pas gedoopte 
raakt de Farizeeën en Sadducee-
en, die volgens Matteüs er ook bij 
waren, aan. 

Jezus is op zijn lendedoek na 
naakt. Oud-griekse beelden druk-
ken het heilige van de Griekse 
goden juist uit door ze gekleed 
uit te beelden. In de klassieke pe-
riode werden de godenbeelden 
naakt waardoor het heilige van 
het godenbeeld verdampte tot de 
schoonheid van het lichaam. Je-
zus is hier naakt op de lendedoek 
na, en zelfs helemaal naakt op de 
icoon. 

De naaktheid van het lichaam 
heeft hier een eigen betekenis. 
Het drukt uit dat de Zoon van 
God echt mens, echt lichamelijk 
is. Piero della Francesca drukt dit 
verder uit door het lichaam van 
Jezus dezelfde witachtige kleur te 
geven als die van de pasgedoopte. 
Hij doet dat ook bij de vrouwenfi-
guren en zelfs bij de boom voor-
aan: ze lijken zo te getuigen van 
de echt menselijke gestalte van 
Jezus. De boom fungeert als een 
baldakijn boven Jezus. 

Perspectief
De Renaissanceschilder maakt ge-
bruik van geometrie en perspec-
tief. De lijn van het hoofd en de 
bovenrug van de pas gedoopte is 

in parallellie met de rechterhand 
van Johannes. 

Het schilderij is verticaal van 
opbouw. Dat past goed bij het 
moment dat is vastgelegd: na de 
doop gaat immers de hemel open 
en kwam de Geest van God als 
een duif op hem neer, waarop de 

stem uit de hemel klinkt: ‘Dit is 
mijn geliefde Zoon, in Hem vind 
ik vreugde’. 

De duif zweeft horizontaal 
loodrecht boven de hand van Jo-
hannes en boven Jezus’ hoofd. Zij 
lijkt op een van de wolken verder 
weg aan de hemel. 

Piero della Francesca streefde 
schoonheid na in de perfectie 
van vormen en nobele eenvoud. 
De schoonheid van het schilderij 
versterkt hier het heilige van dit 
gebeuren. 

Aan de rechterkant van het 
schilderij is er actie van Johan-
nes, van de pas gedoopte en van 
een Schriftgeleerde die naar de 
duif lijkt te wijzen. De linkerkant 
en het centrum tonen verstild-
heid. De engelen, hier als vrou-
wen, lijken op pilaren zoals in 
de klassieke architectuur. Jezus 
staat majesteitelijk in het mid-
den met een contemplatieve blik 
en de handen in gebedshouding. 
Dat was geheel in overeenstem-
ming met de spiritualiteit van de 
kloosterkerk waar het schilderij 
voor was bedoeld. 

Ritme
Een even diepe indruk maar wel 
heel anders maakt de icoon van 
de doop van Jezus uit de achttien-
de eeuw. Zij toont het gebeuren 
van Jezus’ doop in zijn diepere, 
symbolische betekenis. Hier is 
het beeld niet drie-dimensionaal, 
maar twee-dimensionaal. Anders 
dan op het schilderij is hier alles 
in beweging. Jezus staat niet stil, 
maar komt aangelopen. Van hem 
gaat immers de handeling van de 
doop uit en niet van Johannes. 

Johannes in zijn kleed van 
kamelenhaar geeft Jezus de ze-
gen. De drie engelen buigen in 
eerbied voor hem. Soms zijn ze 
afgebeeld om als dienaar Jezus te 
helpen na de doop. Hier staan ze 
in een houding van devotie. Dat 
zie je doordat hun handen ver-
huld weggemoffeld zijn in hun 
gewaad. Ook de duif is in bewe-
ging met de stralen licht boven 
en beneden haar. De hele scène is 
ritmisch alsof er een rondedans 
gemaakt wordt met Jezus in het 
centrum.

De Jordaan is zwart als het 
water van de zondvloed en heeft 
tegelijk de vorm van een graf of 

grot. Dat wijst op het woord van 
Paulus: ‘Toen u gedoopt werd 
bent u immers met Hem begra-
ven en met Hem bent u ook tot 
leven gewekt’ (Kol. 2:12). 
Het geheim van dood en leven 
komt uit in het zegenende gebaar 
van Jezus’ hand over het water 
en het graf. De donkere doodsri-
vier, het water van de zondvloed, 
wordt tot het leven gevend water 
van de doop. Zo wordt hier het sa-
crament van de doop getoond. 

De icoon laat ook zien dat 
bij Jezus’ doop voor het eerst de 
drieëenheid zichtbaar wordt. De 
halve cirkel als aanduiding voor 
God de Vader. Bovenaan zie je ve-
le lichtstralen richting duif gaan. 
Van de duif gaan dan vervolgens 
drie stralen naar Christus (helaas 
is dat op de foto moeilijk te zien). 
Dit is een teken van God de drie-
ene: Vader, Zoon en Geest zijn 
hier hoorbaar (de stem uit de 
hemel) en zichtbaar (de duif en 
Jezus) aanwezig bij Jezus’ doop. 
De triniteit is mogelijk ook nog 
eens aangegeven door het getal 
van de engelen. Kortom: hier is 
een diepe symboliek in een een-
voudig voorstelling. 

De Evangeliën vertellen ons 
het verhaal van Jezus’ doop in 
beeldende taal. Kun je zeggen 
dat deze beeldende (woord)taal 
verdiept wordt door het beeld in 
eigenlijke zin, het beeld van dit 
schilderij en van deze icoon? We 
stuiten dan op de vraag van de 
verhouding van Woord en Beeld. 

Door deze twee verbeeldin-
gen van het evangelieverhaal 
ben ik de diepte van de doop van 
Jezus beter gaan zien. 

Wessel Stoker

■ ■ ■

Doop van Christus in de Jordaan. Foto Ikoon Heutink

Het kerstfeest is 

gevierd en de kerst-

boom misschien al 

opgeruimd. Maar vol-

gens oude tradities 

begint het pas echt als 

Jezus wordt gedoopt. 

Wessel Stoker laat zien 

hoe dat feit door kun-

stenaars is verbeeld.
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Kunst
De kracht van het beeld

Piero della Francesca, De 
doop van Christus (1450). 
Foto Wikimedia  


