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De hemelse omhelzing 
Gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Geest (Matteüs 28:19) 

Om te lezen 
Matteüs 28:16-20 
Johannes 1:1-18 
2 Korintiërs 13:11-13 
 
Om te delen 
1. Welke positieve ervaringen heb 
jij met omhelzingen en knuffels? 
2. Wat betekent jouw eigen doop 
voor jou? 
3. Hoe raakte de hemel jouw leven 
in de voorbije dagen? 
4. Welke andere betekenis- 
aspecten van de doop vind je 
belangrijk? 
5. ‘Bidden is: tijd doorbrengen in 
de hemelse omhelzing.’ Wat vind 
je van deze omschrijving? 
 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat gebeurt er als je gedoopt wordt? Eigenlijk vertelt de 
doop alles wat er belangrijk is in het christelijk geloof. De 
doop gaat over: verbinding met God, vergeving van zonden, 
vervulling met de Geest; over: de hemel op aarde, over 
kracht, liefde en vreugde; over: nieuw leven, een nieuw 
begin, Gods altijd nieuwe begin met jou. Wat verlangen we 
daarnaar in een wereld waar zoveel gebroken en kapot is. 
 
Omarming 
Deze keer gebruiken we een beeld, een metafoor om de 
diepe betekenis van de doop een beetje te bevatten: de 
hemelse omhelzing. Dat kennen we: een omhelzing, 
iemand die liefdevol de armen om je heen slaat, je een 
knuffel geeft (dat kan soms trouwens ook benauwend en 
beklemmend zijn). Als je omhelsd wordt, dan voel je: ik 
word geliefd, ik word gezien, ik mag er zijn, ik word 
geaccepteerd. Soms is een omhelzing het eindpunt van een 
lange tijd van vervreemding, zoals dat wel voorkomt in 
families en andere relaties. Soms moet degene die omhelst 
wel wat overwinnen omdat de ander bijvoorbeeld vies is. 
Denk aan de vader uit het bekende verhaal over de 
verloren zoon: ‘Zijn vader kreeg medelijden en rende op 
zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem’ (Lukas 
15:20). 
 
De twee armen van God 
En wat is nu de doop: een hemelse omhelzing, dat je vanuit 
de hemel omarmd en geknuffeld wordt. In de vroege 
christelijke kerk werd (door kerkvader Irenaeus) wel 
gezegd dat God bij de schepping van de mens als beeld van 
God twee handen gebruikt: de Zoon en de Geest. En dan zie 
je voor je dat God de Vader samen met zijn Zoon en Geest  

die mens aanraakt. Nu vinden veel christenen het best 
moeilijk om iets te begrijpen van God als drie-enige God. 
Dat valt ook niet te begrijpen. Maar je kunt wel leren God zo 
te ervaren: als de Drie-ene die vol liefde om je heen is. 
Daarom is het ook zo mooi in de doop dat die drie namen 
klinken: Vader-Zoon-Geest, de God van verbondenheid 
(God is nooit in zijn Eentje) geeft zich in de omarming 
helemaal aan ons. Je wordt in de doop ondergedompeld in 
die God, die een en al aanwezigheid is: zorgende, genadige, 
troostende, bekrachtigende, liefdevolle aanwezigheid. 
 
Laatste woorden 
In zeker zin zijn de doopwoorden de allereerste woorden 
die je hoort in je nieuwe leven: de namen van God maken 
alles anders (leer ze daarom kennen: Vader, Zoon en 
Geest)! Dat klinkt ook door in het slot van Paulus’ brief aan 
de Korintiërs, in de zegenwoorden: ‘de genade van de Heer 
Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de 
heilige Geest zij met u allen’ (2 Korintiërs 13:13). Vlak 
daarvoor zegt hij trouwens: ‘Groet elkaar met een heilige 
kus!’ Iemand zei eens: ‘het avondmaal is Gods kus bij het 
evangelie’. 
 
Mag Ik deze dans van jou? 
Nog een beeld voor de drie-enige God: de goddelijke dans. 
God tintelt van vreugdevolle relatie. Vader, Zoon en Geest 
dansen met elkaar voor het Leven. En wat is het wonder: hij 
vraagt aan ons mensen, die vaak ver weg van hem als 
vreemden leven, hij vraagt aan ons: ‘Mag Ik deze dans van 
jou? Ik wil met je leven, ik wil in je wonen, ik wil in 
verbinding met je zijn. Dans je het leven mee?’ Deze dans is 
vol genegenheid, genezing, troost, vergeving en licht. 
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