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Matteüs 28:18-20

HIJ IS DE HEER
VAN MIJN LEVEN
Dopen in de naam van
Jezus Christus
De woorden die
klinken bij de doop
geven betekenis aan
dat waterritueel. Om
die woorden goed te
kunnen begrijpen,
moeten we ze horen
in de oorspronkelijke
context: Jezus die aan
het einde van zijn bediening op aarde
zijn leerlingen oproept om leerlingen te
maken.
Op de berg
Het is opmerkelijk dat Jezus’ bediening
op aarde begint met zijn eigen doop
(Mat. 3:13-17) en eindigt met zijn oproep om leerlingen te dopen (Mat.
28:19). Ook valt op dat we hier opnieuw op de berg in Galilea zijn (in het
hoge noorden van Israël, Mat. 28:10)
waar Jezus ook de Bergrede heeft
gehouden als het grootse beginpunt
van zijn verkondiging van het koninkrijk. Dat betekent zoveel als: ga nu

terug naar af, maak een nieuwe start
waar ik begonnen ben. Hier ligt de
passie van Jezus: bij het konrinkrijk van
God. De doop heeft alles met dat
koninkrijk te maken: ‘ik kwam het
koninkrijk brengen en ik wil dat dat
verder gaat door leerlingen van het
koninkrijk.’ De doop reikt je dus de
identiteit van discipel aan. Een discipel
is iemand die op de oproep van Jezus
‘volg mij’ antwoordt met ‘ja’ (Mat 4:1723). Gods radicale commitment
(‘verbond en doop’) vindt een antwoord in ons radicale commitment
(‘discipelschap en doop’).
Koninkrijk van God
De Grote Opdracht (19-20a) staat
tussen de Grote Waarheid (18) en de
Grote Belofte (20). Jezus stelt zich
voor als degene die alle macht heeft:
dat is koninkrijkstaal (vgl Jes. 9:5-6 en
op. 1:8.17-18). Zijn naam is: Heer,
Koning! De belofte van 18:20 geeft alle
hoop dat we in staat zullen zijn de
Grote Opdracht uit te voeren in de
kracht van de heilige Geest.
Leerlingen van Jezus
In de opdracht van Jezus staat één
bevel centraal: Maak leerlingen! Dat is
waar het Jezus om gaat, want zo wordt
zijn koninkrijk verspreid over heel de
aarde: doordat mensen ervoor kiezen
Jezus Heer van heel hun leven te laten

Maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen
te dopen in de naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest.
Matteüs 28:19
zijn. Het gaat erom dat mensen hun
leven onder de zeggenschap van Jezus
laten brengen (niet alleen bekeerlingen
maar leerlingen maken). Een leerling
(discipel) van Jezus ben je als je Jezus
bewondert om zijn macht en wijsheid
en goedheid, als je ernaar verlangt om
steeds in zijn nabijheid te zijn om je
door hem te laten leiden en helpen in
alle aspecten van je dagelijkse leven,
zodat je steeds meer wordt zoals hij.
Dopen in Jezus’ naam
De doop staat in dienst van dit leerling
zijn en markeert je nieuwe identiteit als
discipel van Jezus. Het was in de tijd
van het NT dan ook gebruikelijk om te
dopen ‘in de naam van Jezus Christus’
(Hand. 2:38; 10:48; Rom. 6:3). Een
kortere formule dus: ‘door hen te
dopen in mijn naam’. Voor ons begrip
van de ‘doopformule’ (die wij ervaren
als een voorgeschreven vaste formulering, maar het is de vraag of Jezus c.q.
Matteüs dat zo strikt heeft bedoeld) is
het belangrijk om te zien dat het er
Jezus primair om gaat de de volken
worden onderworpen aan hém. De
doop verbindt je allereerst met Jezus: je
krijgt deel aan hem, aan zijn dood én
opstanding.
De éne naam
We worden niet gedoopt in drie namen
(Vader, Zoon, Geest) maar in de ene

naam die tot onze redding is gegeven
(Jezus!) om een leven lang zijn leerlingen te zijn. Via en dankzij Jezus
worden we verbonden met de drieenige God: Jezus’ Vader wordt onze
Vader en Jezus’ Geest wordt de Geest
die in ons woont. De doop markeert de
start van het nieuwe leven in verbondenheid met de levende God die in
Jezus Christus naar ons toekomt.
Je doop verstaan
‘Leer de natie haar doop verstaan en
kerk en staat zijn gered’ (J.A. Wormser,
eind 19 e eeuw). Voor ons leven als
christen en als kerk zou dit vandaag
betekenen:
1. Kom uit voor Jezus’ naam!
Bewonder Jezus, aanbid hem,
schaam je niet voor hem, laat hij
echt de eerste zijn in je leven.
2. Kies ervoor om discipel te zijn!
Wees niet alleen bekeerling maar
vooral leerling. Heb een 24/7
omgang met Jezus. Zie het koninkrijk van God in je dagelijkse
bestaan.
3. Laat je omhelzen door de drieenige God! Laten Vader, Zoon en
Geest ieder hujn eigen liefdevolle
betekenis voor je mogen hebben.
ds. Jos Douma
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