
 

ProtestantseGemeente Boxmeer 

Praatjes van uw predikant 

Naar 12   Plannen voor de zomer 

Beste mensen, 

Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemend predikant. Dat loopt 

binnen afzienbare tijd af. We wachten vol spanning op het aannemen van het 

beroep door ds Marise Boon naar onze gemeente. Intussen heb ik van velen van u 

het e-mailadres mogen ontvangen en dat is toch een mooi middel om op een 

moderne manier contact te onderhouden.  
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Ik stuur hierbij een nieuwe aflevering van mijn Praatjes.  

 

Ik heb de outline voor de diensten  

in de komende zomer gemaakt,  

waarbij we extra aandacht zullen hebben  

voor het sacrament van de heilige doop.  

 

 

 

 

 



Bij de diensten in de zomer   

Het is mijn bedoeling om nieuwe aandacht te vragen voor het sacrament van de heilige 

doop. Waarom ben je gedoopt? Wat betekent het voor jou, dat je bent gedoopt?  

 

 

 

Een heilig teken en zegel 
Wij aanvaarden de doop als een heilig teken, ons door Christus toevertrouwd, dat ons 

met Hem en met elkaar verbindt. De doop is een teken van Gods genade. God doet ons 

delen in het geheim van Christus’ dood en opstanding (Romet 6:3-4), en voert ons tot een 

nieuw leven. Wie dit heilig teken ontvangt, mag zich deel weten van Christus’ Kerk, die 

van alle plaatsen en tijden is. Zo hebben alle gedoopten deel aan één Geest en zijn ze één 

lichaam geworden 1 Kor.12:13. 

 

 

Teksten uit Lucas tegen de achtergrond van de doop  

Ik ga proberen de komenden weken, waarin ik mag voorgaan  en aatal thema’s aan de 

orde te stellen, die samenhangen met de doop. Nu is het zo, dat het oecumenisch 

preekrooster de hele zomer en herfst tot aan de adventstijd het evangelie van Lucas 

volgt. Daar wil ik ook wel graag aan meedoen. Ik ga dus proberen het evangelie van 

Lucas te lezen en uit te leggen tegen de achtergrond van de heilige doop.  Of dat gaat 

lukken? We zullen het zien.  

 

 

 



Wat betekent de doop?  

Doop betekent: Je naam staat opgeschreven in de hemel  

We lezen op 7 juli Lucas 10: 1-20 en Jesaja 49:14-16   

Hierbij hoort het verhaal, dat Jezus een groot aantal mensen (72) twee aan twee 

uitzendt om de blijde boodschap te brengen. De oogst is groot maar de arbeiders zijn 

weinig. Ze gaan twee aan twee op weg en na hun tocht komen ze terug en vertellen, dat 

zelfs demonen zich aan hen onderwierpen bij het horen van Jezus’ naamet 

Jezus zegt dan: daar moet je je niet over verheugen, maar verheug je er over, dat  je 

naam in de hemel is opgetekend. 

Op veel doopkaarten staat geschreven: 

Ik heb je in mijn handpalmen gegrift   

(Jesaja 49:16).  

 

Deze zomer vraag ik aandacht voor het sacrament van de Heilige Doop. Vandaag is het 

thema: Jouw naam is Gods handpalm gegrift. Dat is een tekst uit Jes. 49, die dus in 

eerste instantie bedoeld voor  Israël - Sion - maar die tekst is ook te vinden op menige 

doopkaart en ook in christelijke liederen en teksten, zoals in Gezich 336. Voor velen van 

ons geldt, dat we als kind gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. En dat betekent, dat ons leven mag staan in de Geest van  Jezus.   

We zingen: Gezang 336: 3, 4 en 5

 

Gezang 336: 3, 4 en 5 

 
Laat van wie hier als kind’ren kwamen 

 
uw Heil'ge Geest nooit zijn geweerd. 

 
Ze zijn van U; draag Gij hun namen 

 
in uw handpalmen gegraveerd. 



 

Zij leven onder uw geleide                     Ze ontvingen toch het heilig teken 

Gij blijft als ieder hen verlaat               van wat Gij in’t verborgen doet 

Gij roept hen op tot waken, strijden     Niets kan het testament verbreken 

U na te volgen waar Gij gaat                 dat  is verzegeld in uw bloed. 

Liedboek voor de Kerken 1973  

God, alles heeft een naam, van het kleinste beestje tot aan de hoogste berg en de langste 

rivier. Elk mens heeft een naamet Die kregen we van onze ouders en met die naam gaan 

we door het leven. Op die naam zijn velen van ons gedoopt en met die naam worden we 

geroepen om U te volgen, vandaag en morgen en altijd opnieuw. Onze doop is een 

genade, een gave. Het is een godsgeschenk en tegelijk brengt het met zich mee dat we 

proberen als christenen te leven in het spoor van Jezus. U stuurt ons op weg met een 

boodschap van liefde en leven. Vergeef ons als we faalden. Vergeef ons wat we hadden 

moeten doen en niet hebben gedaan. Vergeef ons wat gedaan hebben, maar beter niet 

hadden kunnen doen. Onze traagheid, onze verkeerde keuzen, onze mismoedigheid, onze 

onverschilligheid brengen wij bij u om afgewassen te worden. God van alle mensen, 

maak ons nieuw door uw Geest. 

 

Rom 6:4  Door de doop zijn we met  Christus gestorven  en begraven.  

  En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de Vader 

  Zo gaan ook wij in Christus een nieuw leven leiden.  

  

 

Loflied: we zingen Gezang 460:1  (dat is in het nieuwe Liedboek Gezang 103C) 

 

 



De kinderen  

Met de kinderen hebben we naar onze handen gekeken. Wat is de duim? De wijsvinger? 

De pink? Wat is een vuist? Is het soms nodig een vuist te maken? Kijk, dit is de rug van  

je hand. En dat? De buik? Heel goed bedacht, dat de andere kant van de rug van je hand 

de buik van je hand is. Maar nee, het heeft toch een andere naamet Het heet: de  palmet 

Het binnenste van je hand noemen we de palm van je hand. Weten jullie nog wat ik ooit  

van jullie heb gekregen? Een mooi schilderij, door jullie gemaakt. Met de afdrukken van 

 jullie handen en al jullie namen erbij. Als jullie straks een nieuwe dominee krijgen, dan  

zal ik jullie niet vergeten, want jullie namen staan geschreven bij de handen.  

 

 

 

Zo zijn al onze namen geschreven in de palm van God hand 

Gebed om de hulp en de leiding van de Heilige Geest 

Schriftlezing: Jes. 49: 14-15  

Sion zegt: De Heer heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten. 

Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten, of harteloos zijn tegen 

het kind, dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou 

nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift,  je muren staan mij steeds 

voor ogen.  



Gezang 409: 3 en 5 - Schriftlezing Lucas 10: 1-24 - zingen: Gezang 330: 1 en 2 

De doop heeft veel betekenissen. Ik zei al, dat jouw naam bij jouw doop gegrift is in de 

palm van Gods hand. Onuitwisbaar. Je bent gedoopt. Het doopwater vloeide over je 

hoofd en degene die jou gedoopt heeft sprak daarbij de je naam uit en zei: Annet, Bert, 

Corrie, Daan, Evert, Frits, Gerard, Hans, Ineke, Johan, Klaas, Leo, Maarten, Nico, 

Onno, Piet, Ria, Stefan, Theo, Willem, ik doop je in de naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest. En zo werd jouw naam in één adem genoemd met de God 

van Israël, met de Vader van Jezus Christus en met de Heilige Geest Jouw naam is 

verbonden met Gods naam, dat is wat er gebeurde toen je werd gedoopt. Dat is één. 

Het tweede is, dat je bij je doop ook bent ingeschreven in een geloofsgemeenschap. Daar 

hoor je dan bij. Je bent kerklid geworden. Dooplid. Gemeentelid. Het kerkelijke bureau 

schrijft je in de kerkregisters in. Eerst als dooplid en later - als je je eigen keuze voor het 

christelijk geloof hebt gemaakt - als belijdend lid. En zo maak je deel uit van de 

wereldwijde Jezusbeweging, die in kerken en kerkelijke instituten gestold is, maar die 

nooit in die stolling mag blijven hangen. Een kerk die alleen instituut is - en niet in 

beweging blijft - stokt en stopt. Kerk-zijn is altijd weer op pad gestuurd worden, eropuit 

gaan om het evangelie aan de grote klok te hangen. 

Als de kerk alleen nog maar een instituut is, en niet meer 

in beweging is, als de kerk niet meer groeit en leeft...  

Als de kerk er niet meer op uit gaat om mensen voor 

Jezus te winnen, geen dopelingen meer heeft...  

En geen jonge mensen meer zo weet te raken, dat ze 

belijdenis willen doen van hun geloof...  

Dan zal het allemaal nog wel een tijdje doorsudderen, 

maar dan is er na een poos geen vlees meer op de botten 

en dan  loopt het af.    

 

Gedoopt zijn betekent, dat jij als individueel mensenkind met je eigen naam bent 

opgenomen in de gemeenschap van de kerk.   De doorgaande lezing uit het 

Lucasevangelie waar we in deze weken mee bezig zijn, noemt beide aspecten: het 

individuele en het gemeenschappelijke. Luc. 9 en 10 vertellen over Jezus, die eerst zijn 

twaalf leerlingen uitkiest om Hem te volgen op al zijn wegen en die daarna 72 mensen op 

pad stuurt om de blijde boodschap van het Koninkrijk van God in alle steden en dorpen 

te gaan verkondigen. In onze vorige Bijbelvertaling stond, dat het er 70 waren. In de 

nieuwe vertaling staat 72. Nu ja, de handschriften verschillen op dit punt een beetje van 

elkaar. Het Hebreeuws volgt vaak 70, het Grieks (de Septuaginta) geeft 72.  

Maar waar het om gaat is, dat het Jezusvolk na de doop van Jezus en de roeping van de 

eerste discipelen intussen is uitgebreid van twaalf naar dik 70. Al die mensen worden 

twee aan twee op pad gestuurd naar alle plaatsen waar Jezus ook zelf zou komen. Dat 

kun je heel letterlijk nemen. Dan gaan ze letterlijk in de voetsporen van Jezus. Maar je 



kunt het ook veel breder nemen: En dan gaat het hier over de weg van het evangelie door 

heel de wereldgeschiedenis heen, totdat Hij komt. En dan geldt de opdracht van de 72 

natuurlijk ook voor ons. 

In de Bijbel hebben getallen vaak een speciale betekenis. Dat weet u wel. Het getal 

twaalf staat model voor de twaalf stammen van Israël. En het getal 70 staat model voor 

de hele volkerenwereld. Want het evangelie van Jezus Christus begint bij Israël en het 

moet zijn weg vinden naar de hele volkerenwereld. In de volkerenlijst van  Genesis 10 

worden de 70 namen genoemd van de afstammelingen van Noach en zijn zonen Sem 

Cham en Jafeth - na de zondvloed. Die 70 namen staan voor de namen van alle volkeren 

over de hele wereld. Na de zondvloed maakt God met de hele wereld een nieuw begin. De 

oude, verdorven wereld was weggespoeld en door het water van de zondvloed heen 

maakte God met heel de aarde een nieuw begin. In het Nieuwe Testament wordt dat 

gezien als een voorafbeelding van de doop ( I Petrus 3).  

Ons belangrijkste doopgebed heet niet voor niets het Zondvloedgebed.  

Almachtige eeuwige God, u hebt Noach en de zijnen bewaard  

toen de wereld in het water van de zondvloed verdween.  

U liet Uw volk Israël door het water van de Rode Zee gaan  

terwijl de verharde farao met wagens en paarden verdronk  

Ja, U hebt door de doop van Jezus, Uw Zoon   

het water eens en voor altijd ingezet en geheiligd  

tot een afwassing van al onze zonden.  

Wij bidden U: zie deze dopeling  in  genade aan  

die door Uw Geest bij Christus mag horen  

en gedoopt mag worden in zijn dood en opstanding,  

en met Hem begraven worden  

om met Hem op te staan tot nieuw leven! 

  

Terug naar de 70 of de 72. In de Joodse traditie is het getal zeventig dus een verwijzing 

naar alle volkeren van de wereld. En met het oog op al die volkeren heeft Jezus na zijn 

opstanding zijn volgelingen opgedragen:  

 



Ga op pad.  Maak alle volken tot mijn leerlingen  

Doop ze in de naam van de Vader   

en van de Zoon en van de Heilige Geest  

En leer hun alles te onderhouden  

wat ik jullie heb opgedragen  

En ik ben bij jullie  

Altijd!   

Tot aan de voleinding van de wereld    

 

Die 72 worden dus - net als eerder de twaalven - op pad gestuurd als mensen zonder 

geld, ze zijn afhankelijk, kwetsbaar en ongewapend. Ze zijn volstrekt weerloos, bezitsloos 

en zonder agressie. Ze hebben net als in Lucas 9 de twaalven de opdracht om overal de 

blijde boodschap brengen, en dat doen ze door de mensen thuis op te zoeken - en als ze 

welkom zijn schuiven ze aan en eten ze een boterham mee. En als ze niet welkom zijn, 

dan vegen ze het stof van hun voeten en gaan door naar het volgende huis of naar de 

volgende stad. Daarin lijken ze op Jezus zelf, die ook altijd bij de mensen thuis kwam - 

en zich liet uitnodigen om een hapje te blijven eten: zoals bij Zacheüs en bij de 

Emmaüsgangers en bij Maria en Marta. Hij stond er zelfs bekend om, dat hij ging eten 



met Jan en Alleman, tot en met de tollenaars en de zondaars. Jezus gaat altijd weer op 

pad. En waar men de deur voor hem openzet, daar biedt hij een luisterend oor en een 

helpende hand. Zieken geneest hij, demonen drijft hij uit. Want het Koninkrijk van God 

is nabij gekomen. Maar als de mensen Hem niet moeten - en hoe vaak gebeurt dat niet - 

zoals in Chorazin en Bethsaida - dan schudt Hij gewoon het stof van zijn voeten. En hij 

gaat  door naar het volgende dorp  (9:56) of de volgende stad. En dat moeten zijn 

volgelingen ook doen. Net zo. Het mooie van de uitzending van die 72 is, dat ze niet 

zomaar een vage opdracht krijgen, maar een heel concrete taak. Ze weten wat ze moeten 

doen en ze gaan er voor. En ze zijn er ook een keer klaar mee! Nadat ze hun opdracht 

hebben vervuld, komen de opgetogen bij Jezus terug met een goed resultaat, waar ze 

echt blij mee zijn. Ze hebben het evangelie uitgedragen en ze hebben mogen ervaren, dat 

er echt kracht uitgaat van de naam van Jezus. Ze hebben mogen ervaren, hoe waardevol 

het is, om in Jezus’ naam goed te kunnen doen, en kwaad te kunnen breken. Dat past 

helemaal bij die aparte opmerking van Jezus, dat hij Satan als een lichtflits uit de hemel 

had zien vallen. Tja, dat is dan ineens zo’n uitspraak waarvan je even denkt: hé-hó, waar 

gaat dit over? Het is apocalyptische taal, die Jezus hier uitslaat. Taal die in zijn tijd 

blijkbaar direct werd begrepen, maar die voor ons wat wonderlijk aandoet.  Als Jezus 

zegt, dat hij  Satan als een lichtflits uit de hemel had zien vallen, dan bedoelt hij te 

zeggen, dat Satans macht gebroken is en dat het gedaan is met die oude slang. Het 

kwaad is overwonnen en heeft dus nu geen macht meer over ons. Dat precies vieren we 

ook in de doop. Want de doop betekent, dat elke dopeling wordt ondergedompeld in de 

bevrijdende dood van Christus, dat al onze zonden worden begraven en de macht van het 

kwaad wordt gebroken.  

Jezus zegt hier in Lucas 10 trouwens nog iets, dat ons aan onze eigen doop herinnert. Hij 

zegt dat de 72 niet blij moeten 

zijn, omdat ze demonen 

konden uitdrijven, maar 

omdat hun namen niet 

verloren gaan, want ze staan 

opgetekend in de hemel. Ook 

dat woord van Jezus herinnert 

ons direct aan onze eigen doop. 

Bij de heilige doop wordt je 

naam voor de eerste keer in de 

kerk genoemd en jouw naam 

wordt dan verbonden met die 

van de Eeuwige God, Vader 

Zoon en Heilige Geest. 

Daarmee ben je voor eeuwig 

geborgen bij God en je wordt 

niet vergeten, want jouw 

naam staat opgetekend in de  

hemel en jouw naam staat in 

Gods handpalmen gegrift.   



Ach ja, hoe is dat? Mensen verliezen elkaar aan de dood of aan het leven. Mensen 

vergeten elkaar. Ik heb dat tot mijn onthutsing zelf ook gemerkt. Dat iemand mij heel 

vrolijk aansprak en tegen me zei: Maar, Margriet,  je weet toch nog wel, dat we toen 

samen in St Marie au Mînes waren? St Marie au Mînes? Ik moest even heel diep 

nadenken. Wat was dat ook alweer? O ja, daar hadden we ooit een jeugdkamp gehad van 

onze kerk. Dat had  je vroeger. Dat de kerk zelf vakantiereizen voor jongeren 

organiseerde. Het LCGJ. Hadden wij elkaar daar dan gezien? Ik dacht diep na - en nog 

dieper - maar hoe ik ook mijn best deed, ik kon er me echt helemaal niets meer van die 

persoon herinneren. Ik was hem totaal vergeten. Zelfs toen diegene zijn naam had 

genoemd, ging er nog steeds geen enkel lampje bij me branden. Namen worden gauw 

vergeten en mensen raken elkaar soms helemaal kwijt. Niet alleen oppervlakkige 

kennissen, maar ook vrienden kun je verliezen. Je verkering kan uitgaan, je huwelijk 

kan stuk lopen. Kinderen kunnen om wat voor reden dan ook de relatie met hun ouders 

verbreken. En wat is dat pijnlijk allemaal.  

En God? Kan een mens ook God kwijtraken? Ja, dat kan, als je wegloopt bij God 

vandaan. Als je God niet binnenlaat, maar de deur wijst. Maar volgens de profeet Jesaja 

kan het omgekeerde niet. Dat God een mens zou kwijtraken. Dat kan niet. En Jezus zegt 

het hem volmondig na: je mag weten, dat jouw naam staat opgetekend in de hemel: in 

God liefdevolle hart.  Je hebt het gehoord tijdens de schriftlezing, dat Jezus daar zelf ook 

zo blij om is, dat hij het gewoonweg uitjubelde van blijdschap  

Daarin lag immers voor Jezus zelf ook de krachtbron van zijn eigen leven. In die band 

met zijn hemelse vader. God gaf hem kracht om altijd weer verder te gaan als een vriend 

van de mensen, die hij ontmoette op zijn pad. Vredevol, royaal, goed, sterk, dankbaar en 

liefdevol. Hij wist zich altijd gedragen door de liefde van zijn Vader. Het doel van zijn 

leven was om ook andere mensen te helpen ontdekken dat God hen liefheeft. Alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen Zoon gezonden heeft, opdat iedereen die tot 

geloof komt niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

De oogst is groot - zo groot als de wereld. Maar er zijn niet genoeg arbeiders. Er zijn niet 

genoeg mensen die zich van harte willen inzetten en tijd willen maken voor dat 

Koninkrijk  Ik zeg het maar eerlijk: soms heb ik wel eens zin in een wake-up call.  

Mensen, kom op, wees eens wat meer betrokken, doe er eens wat meer voor, wees eens 

wat overtuigender, wat vuriger, en enthousiaster. Want die arbeiders, die medewerkers 

aan Gods rijk, dat zijn we toch uiteindelijk zelf! God heeft zijn Naam aan ons bekend 

gemaakt, God heeft ons zijn liefde aangeboden, God heeft ons zijn Zoon gezonden. Het is 

nu aan ons om daarop te antwoorden. In de naam van de Vader en van de Zoon en van 

de Heilige Geest. 

Na de preek: Tussentijds 8 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling der gaven gevolgd door slotlied: Gezang 303:2 en 5 en Zegen  

   

 



Wat betekent de doop?  

Doop betekent: nieuw leven, genezing, herstel, wedergeboorte,   

Je wordt met Christus bekleed 

We lezen op 7 juli Lucas 10:26-39  en Galaten 3:26-29 

 

Hierbij hoort het verhaal van Legioen in 

het gebied van de Gerasenen. Jezus 

ontmoet deze man. Hij woonde niet in 

de stad bij de andere mensen, maar was 

totaal afgezonderd en van iedereen 

geïsoleerd. Hij droeg geen kleren meer 

en hij woonde niet in een huis. Hij 

moest leven onder erbarmelijke 

omstandigheden en hij was volkomen in 

de macht van duivelse demonen. Hij 

werd (voor alle veiligheid) aan handen 

en voeten geboeid. We zien op de 

afbeelding hoe Jezus de demonen 

uitdrijft en hoe de varkens al klaar 

staan om ze  op te vangen. 

Galaten 3 zegt: U bent allen door de doop één met Christus geworden en hebt u  met 

Christus omkleed. Joden, Grieken, slaven, vrijen, mannen, vrouwen u bent allen één in 

Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, 

erfgenamen volgens de belofte.   

God wil dat naakte mensen aangekleed worden. Het in een van de werken van 

barmhartigheid. God wil ons met Christus aankleden. Christus is als een kledingstuk, 

dat God op ons legt bij de doop, een hemd dat onze naaktheid bedekt.  In de jonge kerk 

werden volwassen dopelingen naakt door de bisschop in het doopwater 

gereinigd. Als ze eruit kwamen kregen ze een wit doopkleed aan. In dat 

doophemd liepen ze naar buiten, waar iedereen hen opwachtte, en 

vervolgens trokken de dopelingen in dat witte doophemd door de stad. 

Onze doopjurk herinnert nog aan dat doopkleed. Leg de oude mens af 

(als een oud kleed). Doe de nieuwe mens aan!  

 

Nu heeft het oude leven afgedaan 

Wij mogen aan de toekomst toebehoren 

want grote dingen heeft de Heer gedaan 

wij zijn als kinderen van God herboren    

       Liedboek voor de kerken 1973 Gez 343:1 

 



 

Wat betekent de doop?  

Doop betekent: toewijding aan God de God van Israël 

Je wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de  Heilige Geest 

We lezen op zondag 21 juli II Koningen 5:15-19  

We lezen het verhaal van Naäman, de Syriër. Hij moet zich van de profeet  Elisa zeven 

maal baden in de rivier de Jordaan om zijn huid weer gezond te laten worden, zodat hij 

weer rein is. Het Naäman-verhaal is in de kerk vaak op de doop betrokken.  

Na zijn onderdompeling in het water was Naäman rein.  

Hij belijdt zijn geloof en is toegewijd aan de God van Israël.  

 

 

  
Naäman, nu niet 

meer onaarein, 

 

mag onder uw 

beminden zijn. 

 

ja, alle volken zijn 

in tel 

 

bij U, o God van 

Israël! 

 

Gezich 337:6 

 

Liedboek voor de 
Kerken 1973  

 

Naäman was bevelhebber van het Aramese leger en stond bij zijn koning in hoog 

aanzien. Hij werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een 

grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu 

hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje 

meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. Ze zei tegen haar meesteres: 

‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel 

genezen.’ Naäman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had 

gezegd. Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de 

koning van Israël.’Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, 6000 sjekel goud 

en tien stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het 

volgende:  



Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te 

worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn 

kleren en riep uit: Ben ik soms een god, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij 

stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden: hij is 

uit op een conflict met mij!’  

Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet 

hij hem vragen: Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan 

zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naäman reed met zijn 

strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te 

zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en u zult 

weer rein zijn.’  

Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. 

‘En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanaaroepen en met zijn hand over de 

aangetaste plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van 

Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik 

me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’  

Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem 

achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had 

gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer 

rein worden,” moet u dat zeker doen.’  

Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, 

zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een 

kind, en hij was weer rein.  

Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn 

opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen god is. 

Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’  

Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de Heer, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets 

aannemen.’ Hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren.  

Toen zei Naäman: ‘Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo 

goed mij twee muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers 

zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende 

zal willen vergeven: Wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich vr Rimmon neer te 

buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel 

van Rimmon neer te buigen. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven 

wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon.’ Elisa antwoordde: ‘Ga in vrede. ’  

  

 

 



 Met Naäman, de Syriër, is God een bijzondere weg gegaan. Dat ging door diepe diepten 

heen. Naäman was niet de eerste1e de beste. Hij was een VIP. Een belangrijk man, 

succesvol, hoog in rang, ja de hoogste man van het Aramese Rijk - op de koning na dan, 

natuurlijk.  Als Bevelhebber van het leger had hij tal van overwinningen op zijn naam 

staan. Maar hij wordt ziek. Ineens heeft hij overal plekken op zijn huid. Zo heb je niks en 

zo is het mis. Hij weet zich geen raad, zoekt overal hulp. Maar niets of niemand die hem 

helpen kan.  

 Maar dan is er gelukkig die kleine meid uit Israël. Zij 

weet raad. Na een overval was ze als slaaf in Syrië 

terechtgekomen en nu werkte ze id huishouding bij 

mevrouw Naäman. Zij is het die op haar manier 

meewerkt ad redding van Naäman.  

Gemeente, als er iets is, dat je hele leven op zijn kop 

zet: een grote verandering, een gevoelige klap, een 

misrekening, plotselinge ziekte van jezelf of een van 

je geliefden. Als er iets is wat je wezen raakt, dan heb 

je mensen om je heen nodig, die je helpen, je steunen, 

die naar je verhaal willen luisteren. Mensen die je 

kunt vertrouwen, die je raad geven en waar je op kunt 

rekenen als het moeilijk is. Dan heb je mensen nodig 

die je helpen om oplossingen te vinden. En als die niet 

direct vr handen zijn, dat ze je dan toch steunen, om wat je overkomen is te kunnen 

dragen en verwerken. Dat ze je een weg laten zien weg om dóór te gaan. Een perspectief. 

Dit Joodse meisje ih Syrische land helpt de zieke Naäman. En ze is niet de enige.  

Er zijn veel meer mensen die een rol spelen ih verhaal van Naämans redding. Niet 

alleen dit meisje. Maar ook Naämans vrouw, die naar het meisje luistert en haar op haar 

woord gelooft! En de beide koningen van de twee landen. Want als er een generaal in het 

spel is, dan gaat het om een missie op politiek niveau!  

De koning vanAram geeft zijn legeroverste verlof om notabene naar het vijandige 

buurland Israël te gaan om daar genezing te zoeken. De koning van Israël begrijpt er 

niets van en hij vertrouwt het ook niet. Wat zit hier achter? Een list? Een gevaar? Maar 

de koning van Israël luistert naar Elsia en gaat positief in op het verzoek vd profeet om 

Naäman naar hem door te sturen. En zo is ook hij een schakeltje is op de weg naar 

Naämans genezing.  

En dan zijn er nog Naämans eigen dienaren. Als hij te trots en te eigenwijs is om te doen 

wat Elisa zegt, dan weten ze hem met sterke argumenten te overtuigen om het toch 

maar te doen. Het was toch niet moeilijk? Niet moeilijk? Het was wél moeilijk.  

Naäman moest zich zelf er voor overwinnen. Moest hij - de grote Naäman - zich zeven 

maal  baden in dat miezerige riviertje van dat miezerige volkje aan de Jordaan? Dat was 

beneden zijn stand.Waren de Abana en de Parpar, de grote rivieren van Damascus niet 

beter dan alle wateren van Israël? 



Ja. Dat kennen we wel. Soms wordt er iets van je gevraagd wat niet moeilijk lijkt maar 

het wél is. Je wilt een probleem oplossen. Daarvoor moet iets doen. En dat kun je best. 

Maar je wilt het niet. Je wilt het niet, omdat jij jezelf daar eigenlijk te goed vr voelt. Het 

past niet bij jouw zelfbeeld. Het klopt niet met je ego. Daar ben jij niet voor in de wieg 

gelegd. Vind jij. Maar door die houding verspeel je een kans. Een kans om een probleem 

dat er ligt op een eenvoudige manier op te lossen. En dat zou best lukken als jij jezelf 

maar niet zó in de weg zat. 

Eerlijk is eerlijk: Naäman verdient een pluim. Hij overwint zichzelf en wie zichzelf 

overwint is sterker dan wie een stad inneemt. Zoals zijn vrouw had geluisterd naar dat 

Joodse kind en zoals de koning van Israël had geluisterd naar Elisa, zo luistert Naäman 

op zijn beurt naar zijn dienaren. En hij doet wat ze zeggen - zij het met frisse tegenzin. 

Maar hij doet het. Hij dompelt zichzelf zeven maal in de Jordaan. En het helpt: Als hij 

weer is opgedoken is zijn lichaam is weer net zo gezond als het lichaam vane.kleine 

jongen. Hij is weer rein. 

Dit is een prachtig reddingsverhaal. Het is door de kerk ook altijd is gezien als een 

doopverhaal. Naäman moet door het water heen om gered te worden. Hij wil niet, maar 

hij doet het toch. En zo ontvangt hij een nieuw leven. Zo gaat elke christen door het 

doopwater heen om gered te worden en ontvangt door de doop een nieuw leven  Dit is in 

het kort het verhaal.  

En zoals ik het tot nu verteld heb, is het niet verkeerd, maar het is ook niet goed. Want 

nu lijkt het wel of Naämans genezing enkel en alleen mensenwerk is. Maar de kern is nu 

juist dat het Gods werk is. God werkt door mensen, maar het is wel God, die werkt.  

 We zien om ons heen wel wat mensen allemaal doen, maar hebben wij wel genoeg oog en 

oor voor wat God allemaal doet? En zien we wel dat God juist dr mensen werkt ten 

goede? Het is heel belangrijk: dat we dat weer te leren zien. En daarom wil ik het 

verhaal nog eens vertellen. Maar nu anders. Met een ander oor, mete. andere bril. Laten 

we er eens speciaal op letten wat God zelf allemaal doet in dit verhaal.  

 

Hoor maar. In het begin van het verhaal, direct in vers 1 horen we al, dat de koning van 

Aram trots was op Naämans overwinning, maar die overwinning was wel te danken aan 

de God van Israël. Dat had je toch nooit verwacht! Maar de boodschap is duidelijk:  

De-God-van-Israël hééft dus al iets met Naäman, is al met hem bezig.... vóórdat Naäman 

daar zelf ook maar iets van  beseft. Laten we dat even vasthouden!  

Trouwens, hoe komt die Naäman eigenlijk aan zijn naam? Gek genoeg is dat een 

Hebreeuwse naamet Hij betekent: de lieflijke, de charmante. De schoonmoeder van Ruth 

had diezelfde naam: Naömi. En je vraagt je dus af: hoe komt Naäman, de Syriër, nu aan 

zo’n Joodse naam? Misschien is het wel een knipoog vd schrijver, om die Syrische 

generaal na zijn belijdenis id God van Israël ook een lieflijke naam te geven? 

 



En dan dit: Er is dus een joodse meisje in Naämans huis dat zich herinnert, dat er in 

Israël een profeet is, die mensen kan genezen in Gods naam. De man met de Joodse 

naam, die zijn overwinning had behaald dankzij Israëls God wordt door een Joods kind 

naar datzelfde Israël terugverwezen om bij de profeet Elisa genezing te zoeken. Is dat 

toeval? Dat is geen toeval! Het is al vroeg in het verhaal een verwijzing naar de God van 

Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft. 

En verder? Naäman verwachtte, dat Elisa naar buiten zou komen, Gods naam zou 

aanroepen en met zijn hand over de zere plekken zou wrijven. Maar dat gebeurt niet. 

Elisa komt niet eens zijn huis uit. Hij stuurt alleen zijn knecht naar buiten. Is dat 

brutaal of onbeleefd van Elisa? Of is nu juist Elisa’s manier om te laten merken, dat het 

niet om hém gaat, dat hij geen redding of genezing kan geven, maar dat alle hulp van 

boven komt, vanGod zelf? Dat laatste natuurlijk. En Naäman heeft dat begrepen. Na 

zijn doop in de Jordaan komt hij genezen en wel terug bij  de man Gods, zoals Elisa (ook 

niet voor niets) steeds wordt aangeduid. En hoor wat hij dan zegt.  

Hij zegt niet: Elisa, hoe kan ik je danken? Op jouw woord ben ik genezen. Nee, hij zegt:  

Nu weet ik dat er op aarde geen God is behalve in Israël.  

Dat is een pure geloofsbelijdenis. Hier spreekt een Syrisch man vol dankbaarheid om 

zijn genezing zijn geloof uit id God van Israël.  Niet Elisa, maar God heeft hem gered. 

Dat weet Naäman. Dat weet ook Elisa. En daarom kan de profeet ook geen geschenk 

aannemen. Dat zou tekort doen ad weldaad die God aan Naäman de Syriër bewezen had:  

Naäman nu niet meer onaarein mag onder Gods beminden zijn.  

Want alle volken zijn in tel bij deze God van Israël.         

  

 Naäman is rein geworden. Hij heeft een nieuwe leven gekregen. Hij gelooft in de God 

van Israel en heeft Gods naam beleden. En hij doet er wat mee. Het enige wat hij naar 

Syrië meeneemt is een vracht aarde. Om straks als hij weer thuis is op deze heilige 

grond van dit heilige land een altaar te kunnen bouwen vr de God van Israël. En mocht 

hij door omstandigheden gedwongen worden om zijn knieën te buigen in de tempel van 

Rimmon, dan vraagt hij al bij voorbaat vergeving. Zo is hij deelgenoot geworden in het 

geloof van Israël. Een aanbidder en een belijder. Gereinigd. Gered. Toegewijd aan God. 

Ga heen in vrede, zegt Elisa nog.   

Hoe belangrijk luisteren is hebben we gezien Als Naämans vrouw niet naar het joodse 

meisje had geluisterd en als de koning van Aram niet naar Naäman had geluisterd en 

als de koning van Israël niet naar Elisa had geluisterd en als Naäman niet naar zijn 

dienaren had geluisterd, dan was er allemaal niks van terecht gekomen.  Maar hoe 

belangrijk het doen is hebben we ook gezien ih verhaal van Naäman. Hij moest het wel 

doen. Naar de koning gaan om toestemming te vragen om naar Israël te mogen afreizen 

Hij moest wel op reis gaan en - het allermoeilijkste: hij moest zich wel zeven keer 

onderdompelen in de rivier de Jordaan. Luisteren is net zo belangrijk als de handen uit 

de mouwen steken. Contemplatie is nodig, maar actie ook. Ora et labora: Bid en werk.   

Het goede denken, doen en dichten moet God zelf in ons verrichten. Amen 



Wat betekent de doop van Jezus? 

Jezus doop na zijn doop, een vuurdoop? 

We lezen op zondag 18 augustus: Lucas 12:49-56 en Psalm 69 

 We lezen dit gedeelte uit de veldrede van Jezus bij Lukas.  

 Zoals Mattheus een bergrede heeft,  

 zo heeft Lukas een veldrede. 

 De bergrede is niet makkelijk te verstaan,  

 maar de veldrede evenmin.  

 Jezus had soms preken, waar je  echt op moet puzzelen  

 om er iets van te begrijpen. 

 

  Jezus is bij het begin gedoopt in de Jordaan.  

 Maar hij heeft nog een andere doop moeten ondergaan.  

 Hoewel hij al gedoopt was zegt hij:  

 “Ik moet een doop ondergaan,  

 en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is.”  

 Daarna spreekt hij over verdeeldheid,  

 over drie tegen twee en twee tegen drie.  

 Geen  eenvoudige teksten.  

 Wat betekent dit? Is er een verband met psalm 69? 

  

 

 

http://www.riemerroukema.nl/downloads/RiemerRoukema-0172.pdf 

 

 

 

De aangereikte tekst is een lastige 

Is er echt verband met Psalm 69?  

Mocht ik er helemaal niet uit komen,  

dan neem ik misschien wel een andere tekst …  

 

 

Als het dan begint te dagen,   Kom dan levenslicht der mensen,  

als ik  mens word levenslang…   in mijn kwetsbare bestaan, 

en er listen zijn en lagen…    als een wachter aan de grenzen,  

en ik zwak ben en ook bang…  laat mijn licht niet ondergaan.  

 

Spreek steeds duidelijker woorden,  Als de avond dan zal komen , 

die mij richten op uw Naam,   en de dag wordt als de dood, 

laat mij aan u toebehoren,    reken mij dan bij de vromen,  

maak mij tot uw lof bekwaamet  die vertoeven in uw schoot.    
 

Tekst en melodie Wonno Bley. Tussentijds 196 

http://www.riemerroukema.nl/downloads/RiemerRoukema-0172.pdf


Wat heeft je doop met je eigen leven te maken? 

Een leven in de navolging…  

We lezen Lucas 14:25-33 

 

Als  je gedoopt bent, is er gebeden om de gaven van de Heilige 

Geest over je hele leven. Daarop mag een leven volgen in de  

navolging van Christus en in de belijdenis van zijn naamet  

Je kruis op je nemen, daarvan de kosten berekenen en niet 

vreemd opkijken, dat het je heel wat kost.  Dat  kan eigenlijk 

alleen bij een volwassendoop en niet bij een kinderdoop. In de 

Bijbel is de volwassendoop dan ook de meest voorkomende 

doop. Wie Jezus volgt is zout, in de bergrede spreekt Jezus 

over het zout der aarde, dat niet zijn kracht moet verliezen 

anders is het waardeloos en heeft het geen enkel nut meer.  

 

Is de doop noodzakelijk? 

De doop geldt als het teken bij uitstek dat christelijke kerken verbindt. De meeste 

kerken delen de overtuiging dat de doop de onmisbare bezegeling is van het horen bij 

Christus’ kerk. Ook kerken die dit als vanzelfsprekend aannemen, erkennen toch dat er 

geloofsgemeenschappen zijn die dit sacrament niet kennen, maar wel voluit in de 

christelijke traditie staan. Ook zijn er kerken, die de doop kennen als ‘het teken van de 

opneming in de Kerk van Christus’, maar dit toch niet als een strikte voorwaarde voor  

lidmaatschap zien. Hier is sprake van een vorm van ‘open lidmaatschap’. Dit herinnert 

ons eraan dat Gods genade breder werkt dan alleen via het sacrament van de doop.  

 

 

 

Zij, die U volgden in gehoorzaamheid, 

vonden in hun pijnen de troost van Uw Geest. 

Geen, wiens geloof een kruis krijgt te dragen, 

zal ooit vergeefs U de kracht hoeven vragen. 

 

Maak onze doop ten teken dat de tijd 

van heil vervuld is, dat elk door uw Geest 

vruchten zal dragen, vruchten van vrede,  

zo zal op aarde uw naam zijn beleden 

 

 

Liedboek van de kerk Gezang 342 

 

 



Wat heeft de doop met je geloof te maken?  

Gedoopt zijn is geloof hebben als een mosterdzaadje 

We lezen op zondag 6 oktober : Lucas 17:1-10 

 

Onze Protestantse Kerk 

erkent iedere doop die, in 

geloof en gehoorzaamheid 

aan de opdracht van Jezus 

(Mat. 28:19), is voltrokken 

in de naam van de Vader 

en de Zoon en de Heilige 

Geest, en die is bediend 

met water. De doop is 

eenmalig en onherhaalbaar 

maar dat is tegenwoordig 

in  discussie. 

 

 

Doop is: levenslange groei  

 

De kinderdoop is het begin van een weg, waarop nog vele momenten van 

geloofsgroei moeten volgen. De volwassenendoop is verbonden met een 

aanwijsbaar moment van belijden, maar daaraan is een weg van ‘ernaar 

toe groeien’ voorafgegaan. Er zal een weg van verder groeien in het geloof 

op volgen. Kun je kinderen blijven dopen, als die groei in het geloof niet 

zichtbaar is? Drie elementen zijn van belang in het levenslange proces van christen 

worden: de catechetische vorming, de doop in water en het deelnemen  aan het leven van 

de geloofsgemeenschap.  

Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 

klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 

dat je had verborgen in de zwarte grond, 

en waaruit een grote boom ontstond 

 

Wil je wel geloven het begin is klein,  

maar het zal een wonder boven wonder zijn, 

als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 

dan gebeuren wonderen om je heen. 

 

Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

Groeit de liefde uit boven de haat 

Lied 309  uit Alles wordt nieuw Hannah Lam 



Wat betekent de doop ? 

Doop  is niet alleen bekering, maar ook genadegave 

We lezen op zondag 27 oktober Lucas 18:9-17  

 

Dit is het verhaal van de farizeeer en 

de tollenaar, die zich bekeert.  

Het wordt in het Lukasevangelie 

onmiddellijk gevolgd gevolgd het 

verhaal van Jezus, die de  kinderen 

zegent.  

De tollenaar is zich bewust van zijn 

fouten en komt to bekering. Hij zegt:  

“God wees mij zondaar genadig” 

 

 

  

Jezus zegt: Laat de kinderen bij me komen,  

houd ze niet tegen  

want het Koninkrijk van God hoort toe  

aan wie is zoals zij.  

 

Worden als een kind 

Ze staan rechtop  

met de armen over elkaar 

zeggen ze zwijgend  

je komt er bij mij niet in! 

Rondom hun territorium 

staat een dikke muur. 

Jezus kijkt er dwars doorheen 

gunt ze de openheid 

van een kind. 

Maar eerst moeten ze 

de armen los gooien 

de handen open doen.  

Zich vooral kleinmaken 

bukken en dan misschien! 

Kunnen ze dat kind  

bij Jezus zien. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=Tollenaar&start=197&hl=nl&biw=1920&bih=859&tbm=isch&tbnid=0eX-Ja2E6FhrHM:&imgrefurl=http://orthodox-utrecht.nl/?p=309&docid=aKNu3YLtPja7pM&imgurl=http://orthodox-utrecht.nl/wp-content/uploads/2013/02/Publican-and-the-Pharisee.jpg&w=638&h=464&ei=umG3UYzNGuWx0AWfz4GoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=635&vpy=513&dur=12437&hovh=191&hovw=263&tx=169&ty=106&page=4&tbnh=130&tbnw=178&ndsp=67&ved=1t:429,r:23,s:200,i:73


Wat betekent de doop ? 

Doop als reiniging en afwassing van zonden 

We lezen Lucas 19:41-48 en I Kor 6: 11-17  

 

Dit is het verhaal van de tempelreiniging bij Lucas.  

Wat verkeerd is moet uitgezuiverd worden.  

Gods huis  moet een huis van gebed zijn en geen rovershol.  

Een harde boodschap voor belanghebbenden 

Maar het hele volk hing aan Jezus lippen.  

 

Paulus zegt in de eerste brief aan de Korintiërs,  

dat lichaam en ziel gezuiverd moeten worden.  

 

Door je doop ben je gereinigd geheiligd, rechtvaardig 

verklaard in de naam van Jezus en door de Geest van God.  

 

 

 

In dood gedompeld waren wij, 

nu met hem stralend nieuw verschenen!  

Geen rouw om het bestaan, maar blij 

bekleed met Hem, de weg  is vrij… 

de nacht is voor het licht verdwenen. 

 

Tussentijds 173 

Doop in Indonesië 

 

 

 

 

 



Kernpunten van de Limaverklaring over de doop 

De doop is inlijving in Christus, de gekruisigde en verrezen Heer.  

Het is toetreding tot het Nieuwe Verbond tussen God en zijn volk.  

De doop is een gave van God  

De doop wordt bediend in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.  

De opdracht om te dopen vinden we in Mt. 28: 18-20.  

 

De doop is het teken van het nieuwe leven in Jezus Christus. De doop verenigt de 

gedoopte met Christus en de gemeente. In de Bijbel, in doopteksten en doopliederen 

worden allerlei beelden gebruikt, die de grote rijkdom de doop uitdrukken.  

 

Doop van A tot ZICH  

Doop betekent:  

Afwassing van zonden 1 Kor. 6:11  

Bekleed worden met Christus Gal. 3:27 

Christus aannemen 

Delen in Jezus' dood en opstanding Rom 6:3.  

Exodus: uittocht uit de slavernij 1 Kor. 10, 1-2   

Fundamentele band van eenheid 

Gave van God en menselijke opgave 

Ingaan in nieuw leven 1 Kor.12: 13  

Levenslange groei in Christus 

Redding uit de zondvloed 1 Petrus 3: 20-21 

Vernieuwing door de Heilige Geest Tit. 3: 5 

Wedergeboorte Joh. 3:  

 

Zoveel beelden, maar één werkelijkheid. 

 

 

 

Afwassing van zonden 1 Kor. 6:11 De doop houdt schuldbelijdenis en omkeer in. De doop 

van Johannes was een doop van bekering tot vergeving der zonden Mc. 1:4 Het Nieuwe 

Testament legt nadruk op de ethische implicaties van de doop. Doop is een afwassing 

met zuiverend water, een reiniging van het hart, vergeving en heiliging: een nieuwe 

ethische oriëntatie.  

 

Bekleed worden met Christus U bent allen door de doop één met Christus geworden en 

hebt u  met Christus omkleed. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen 

van Abraham, erfgenamen volgens de belofte Gal 3. God wil dat naakte mensen  gekleed 

worden. Het in een van de werken van barmhartigheid Ons wil God met Christus 

kleden. Christus is als een kledingstuk, dat God op ons legt bij de doop. 

Christus aannemen Door de doop neem je Christus aan als je leidsman van je leven 



 

Delen in Jezus' dood en opstanding Rom 6:3.  Doop betekent: delen in het leven, de dood 

en de opstanding van Christus: Jezus werd gedoopt in de Jordaan in verbondenheid met 

zondaren Mt 3:15. De doop voert Jezus op de weg van lijden, dood en opstanding Mc. 

10:38-45. Door hun doop worden christenen ondergedompeld in de bevrijdende dood van 

Christus, waarin de 'oude Adam' wordt gekruisigd met Christus en de macht van de 

zonde wordt gebroken. Gedoopten zijn niet langer slaven van hun zonden, maar vrij.  

 

Exodus: uittocht uit de slavernij In het klassieke doopformulier wordt het beeld 

aangehaald van de verharde farao, die met al zijn volk onderging in de Rode Zee, terwijl 

het volk Israel droogvoets door de zee werd geleid. De doortocht door de Schelfzee  wordt 

in de christelijke traditie gezien als een beeld van de heilige doop. 1 Petrus 3: 20-21 

  

 

Wij zien het beloofde land 

het water gaat voor ons open 

Nu mogen wij aan uw hand 

dwars door het water lopen 

Wij zien het beloofde land  

 

Gezang 340 :3 Liedboek der kerken 1973 

 

 

Fundamentele band van eenheid Door hun doop worden christenen verenigd met 

Christus, met elkaar en met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Onze doop is een 

fundamentele band van eenheid. Wij zijn één volk en zijn geroepen om één Heer te 

belijden en te dienen Ef. 4, 4-6.  

 

Gave van God en menselijke opgave De doop is zowel gave Gods als ons menselijk 

antwoord op deze gave. De doop is gericht op groei naar de maat van de wasdom van de 

volheid van Christus Ef. 4:13. Alle kerken erkennen dat geloof nodig is voor het 

ontvangen van het heil dat in de doop is vervat. Persoonlijke overgave is nodig om een 

verantwoordelijk lid van het lichaam van Christus te zijn. Door de gaven van geloof, 

hoop en liefde heeft de doop een dynamiek die het hele leven omvat. 

Ingaan in het nieuwe leven Wij zijn allen gedoopt in één Geest, allen van één Geest 

doordrenkt. Die Geest schenkt ons het nieuwe leven. 

Levenslange groei in Christus De doop heeft niet alleen te maken met de ervaring van 

één moment, maar betekent een levenslange groei in Christus. Het christelijk leven is 

een leven van voortdurende strijd, maar ook een leven van voortdurende genade-

ervaring. Als gelovigen groeien in het geloof, laten ze zien dat de mensheid tot nieuw 

leven gebracht en bevrijd kan worden.  

Redding uit de zondvloed Het klassiek doopgebed wordt zondvloedgebed genoemd:  

 

Almachtige eeuwige God, Gij hebt Noach en de zijnen bewaard,  

waar de wereld in de wateren van de zondvloed verdween.   

Gij hebt Uw volk Israël door de wateren van de rode zee doen gaan, 

waar de verharde farao met wagens en paarden verdronk, 

Gij hebt door de doop van Jezus, Uw Zoon, 

het water eens en voor altijd ingezet 



en geheiligd tot een afwassing van al onze zonden, 

Wij bidden U bij Uw barmhartigheid: 

Zie ook dit kind aan in Uw genade, 

En wil hem door Uw Geest bij Christus doen horen; 

Dat hij gedoopt mag worden in Zijn dood en opstanding,- 

Met Hem begraven worden en met Hem opstaan tot nieuw leven, 

Hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; 

Zijn kruis vrolijk dragen, dit leven getroost en gesteund leven, 

En dat hij eenmaal, op de dag van de wederopstanding 

zonder verschrikken voor U mag verschijnen. 

Dat bidden wij, door Hem, onze Here Jezus Christus,  

Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest, 

 Een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen 

 

Vernieuwing door de Heilige Geest De Heilige Geest werkt in het leven van mensen 

vóór, tijdens en na hun doop. Het is dezelfde Geest, die Jezus als de Zoon openbaarde 

Mc. 1:10-11 en die de leerlingen met Pinksteren kracht gaf Hand. 2. God geeft alle 

gedoopte de belofte van de Heilige Geest en drukt zijn zegel op hen. De Heilige Geest 

voedt in alle opzichten ons geloofsleven. 

 

Wedergeboorte Door de doop wordt je herboren. Je wordt als het ware opnieuw geboren. 

Je krijgt een nieuw leven in Christus Jezus. 

 

Dopen waar, wanneer, door wie? 

Sommige kerken dopen kleine kinderen, die gebracht worden door ouders of voogden, die 

bereid zijn om hun kinderen in het christelijk geloof op te 

voeden. Andere kerken dopen alleen op belijdenis. Soms 

worden zuigelingen of kinderen opgedragen en gezegend. 

Alle kerken dopen gelovigen die uit andere godsdiensten 

komen, als zij het christelijk geloof aannemen en 

deelnemen aan catechese. Zowel de doop op belijdenis als 

de kinderdoop vindt plaats in de kerk als geloof- 

gemeenschap. Een volwassen dopeling belijdt zelf zijn of 

haar geloof. Als een kind wordt gedoopt zal het 

persoonlijke antwoord op een later tijdstip in het leven 

gegeven worden. In beide gevallen zal de gedoopte moeten 

groeien in het verstaan van het geloof. Van wie als kind 

gedoopt is, wordt een persoonlijke belijdenis op een later 

tijdstip verwacht en de christelijke opvoeding is erop 

gericht het kind tot deze belijdenis te brengen. Dat lukt niet erg meer en daar moeten we 

ons op bezinnen. Bij elke doop bevestigt de hele gemeente opnieuw haar geloof in God en 

verplicht zich een klimaat van getuigenis en dienst te scheppen. De doop moet daarom 

altijd gevierd en waar gemaakt worden te midden van de christelijke gemeente door een 

predikant. De doop kan niet worden herhaald, is altijd gezegd. Toch willen mensen die 

als kind gedoopt zijn zich soms als volwassene nogmaals laten dopen. Ook daarop 

moeten we ons bezinnen. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=doop&start=252&hl=nl&biw=1920&bih=859&tbm=isch&tbnid=mNuxMGgI1vaWFM:&imgrefurl=http://www.kerkenmaasenwaal.nl/midden/index.php/vreugde-en-verdriet/doop&docid=ojZVwUxUwq54DM&imgurl=http://www.kerkenmaasenwaal.nl/midden/images/Algemeen/dopen1.jpg&w=250&h=298&ei=Aje4UfGvBumo0QXCjIFg&zoom=1&iact=rc&dur=328&page=5&tbnh=139&tbnw=117&ndsp=65&ved=1t:429,r:9,s:300,i:31&tx=56&ty=69


 

 

 

 

 

 

 



VERKLARING I – mei 2012 

 

Een gemeenschappelijke verklaring van kerken in Nederland 

 

De Doop 

Wij aanvaarden de doop als een heilig teken, ons door Christus toevertrouwd, dat ons 

met Hem en met elkaar verbindt. Hoe verschillend we op allerlei punten ook mogen 

denken, hierover zijn we het eens: de doop is een teken van Gods genade, hij doet ons 

delen in het geheim van Christus’ dood en opstanding (Romet 6:3-4), hij voert ons tot een 

nieuw leven. Wie dit heilig teken ontvangen, mogen zich deel weten van Christus’ Kerk, 

die van alle plaatsen en tijden is. Zo hebben zij deel aan één Geest en zijn ze één lichaam 

geworden (1Cor.12:13). Wij bekennen dat de geschiedenis die praktijk en theologie van 

de doop doormaakten, er óók een van conflicten was. Vooralsnog houden juist 

verschillende visies op de doop sommige kerken nog gescheiden. Dooperkenning begint 

ermee dat gelovigen uit uiteenlopende tradities hun geloofsverhalen delen, en in hun 

onderscheiden dooppraktijken het werk van de Geest herkennen. Wij, de kerken die deze 

verklaring ondertekenen, erkennen iedere doop die, in geloof en in gehoorzaamheid aan 

de opdracht van Jezus (Mat. 28:19), is voltrokken in de naam van de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest, en die, binnen de betrokken gemeenschap en volgens de aldaar 

geldende regels, is bediend met water. De aldus voltrokken en ontvangen doop is 

eenmalig en onherhaalbaar. Wij bevestigen met het ondertekenen dat wij een doop, 

bediend in een van de kerken die mee ondertekenen, als geldig erkennen, mits aan het 

bovenstaande is voldaan. Daarbij kan de vorm verschillen: hier kent men een praktijk 

van onderdompeling in water, daar één van begieting of individuele besprenkeling 

ermee. Wij erkennen uiteraard ook een doop die is bediend in een kerk die deze 

verklaring niet heeft ondertekend, maar die wel in overeenstemming met het hierboven 

gestelde is bediend. Overigens nodigen wij kerken en christelijke geloofsgemeenschap- 

pen die deze verklaring nog niet ondertekenden van harte uit tot ondertekening. Wij 

verheugen ons voluit over iedere mens die wordt gedoopt, maar beseffen dat Gods 

genade breder werkt dan enkel via dit sacrament of heilig teken. Wij noemen daarom 

ook hen onze broeders en zusters die behoren tot geloofsgemeenschappen die, terwijl ze 

wel in de christelijke traditie staan, de doop niet kennen. Deze onderlinge dooperkenning 

is een uitdrukking van onze overtuiging dat Jezus Christus het fundament is van onze 

eenheid (Gal. 3:27-28). Wij belijden, met de Verklaring over de Doop, opgesteld door de 

Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken (Lima, 1982, §6), dat 

de éne doop in Christus ‘een oproep is aan de kerken om hun verschillen te overwinnen 

en hun gemeenschap zichtbaar te maken’. 

 

 

VERKLARING II – mei 2012 

Onderlinge toenadering rond de doop Een verklaring 

De doop geldt als het teken bij uitstek dat christelijke kerken verbindt. Toch was de 

geschiedenis die theologie en praktijk van de doop doormaakten, er óók een van hevige 

conflicten. Sommige werken door tot in onze tijd. Zo blijft het moeilijk de tegenstelling te 

overbruggen tussen kerken die enkel de doop van mondige mensen erkennen 

(volwassenendoop, doop op belijdenis) en kerken die, soms bijna uitsluitend, de 

kinderdoop praktiseren. Dat bleek ook gaandeweg het door de Raad van Kerken 

geïnitieerde Project Doop(v)erkenning. Niettemin zijn wij, de ondertekenaars van deze 

verklaring, afkomstig uit beide typen kerken, elkaar nader gekomen. 

 
Historische achtergronden Wat betreft de Bijbelse achtergrond: wij onderschrijven, met 

de doop-verklaring van de commissie Faith & Order van de Wereldraad van Kerken, dat 



‘dopen op grond van persoonlijke belijdenis het best betuigde patroon in de 

nieuwtestamentische geschriften’ is (Lima 1982, §11). Zeker, er werden al in de vroegste 

tijd van het christendom ook kinderen gedoopt. Veelal werd immers met degene die zich 

tot dat nieuwe geloof bekeerde en zich liet dopen, heel het huisgezin mee gedoopt. Maar 

primair ging het dan toch om de belijdenis en de doop van die bekeerling. Pas in de loop 

van de volgende eeuwen kwam de kinderdoop voorop te staan: kinderen mochten niet 

onder de macht van zonde en dood worden gelaten, en de doop gold als het sacrament 

van vergeving en vernieuwing. Maar ook de vanzelfsprekende samenhang van kerk en 

samenleving in het ‘corpus christianum’ werkte hierin door. Zo werd de kinderdoop het 

overheersende patroon. De momenten van de doop en van het persoonlijk belijden van 

het geloof kwamen op het levenspad ver uit elkaar te liggen. In een deel van de 

Reformatie, bij de dopers of doopsgezinden, wilde men terug naar de in de Bijbel ‘best 

betuigde’ praktijk, de doop op grond van persoonlijke belijdenis. Men zag die als 

zuiverder: de doop niet als een algemeen teken van opname in de Kerk, maar als 

bekrachtiging van de eigen, bewuste keuze voor Christus. Twee tradities kwamen naast 

elkaar te staan: die van de kinderdoop en de volwassenendoop. Sterker, ze kwamen 

veelal tegenover elkaar te staan, als opties die elkaar vrijwel uitsloten. Dat conflict heeft 

velen in verlegenheid gebracht en pijn gedaan. Hoe kunnen we het te boven komen? De 

toenadering tussen die tradities begint met de erkenning dat het hier om een 

gemeenschappelijk probleem gaat, de wrange vrucht van eeuwen kerkgeschiedenis. 

 
Groeiende wederzijdse waardering In onze besprekingen werd het ons duidelijk dat 

er voor beide benaderingen: die van de volwassenendoop en de kinderdoop, veel valt te 

zeggen. Zij die hechten aan de doop op belijdenis (doopsgezinden, baptisten, 

evangelicale- en Pinksterchristenen) erkennen dat er ook achter de praktijk van de 

kinderdoop zeer waardevolle gedachten schuilen. De gedachte bijvoorbeeld dat God 

zomaar, ‘om niet’, voor ons kiest, en wij niet voor God: dat wordt betuigd met een ritueel 

dat op het moment van ‘zelf kunnen kiezen’ ver vooruit loopt. Ook het verlangen om met 

een sterk, heilig teken te markeren dat God aan een kind zijn zegen geeft, wordt door 

wie hechten aan de volwassenendoop als zeer legitiem herkend. Evenals het verlangen 

om als ouders uitdrukking te geven aan het gevoel van dankbaarheid voor dit geschenk 

van nieuw leven. Vandaar dat men in doperse kringen veelal, in plaats van de 

kinderdoop, een ander ritueel aan de ‘ingang’ van het leven kent, de ‘kinderopdracht’: 

het kind wordt opgedragen aan God en krijgt de zegen; er wordt dankbaarheid geuit voor 

dit geschenk; de ouders beloven hun kind in liefde en geloof op te voeden. Anderzijds 

erkennen zij die afkomstig zijn uit kerken waar men (vooral) de kinderdoop praktiseert, 

dat dopen en belijden in wezen samenhangen. Dat komt in de praktijk van ‘doop op 

belijdenis’ heel direct tot uiting. Natuurlijk is er ook bij de kinderdoop een verband met 

belijden: die doop vooronderstelt het belijden van de ouders en van de 

geloofsgemeenschap. Bovendien wijst de doop van een kind vooruit naar latere 

momenten van catechetische vorming, confirmatie, bewuste toetreding tot de kerk. 

Maar, zo moeten zij die aan de kinderdoop hechten erkennen, soms blijven die ‘latere 

momenten’ uit en is er van een bewuste beaming van de ondergane kinderdoop niet of 

nauwelijks sprake. De volwassenendoop houdt de twee aspecten ‘doop’ en ‘belijdenis’ op 

een benijdenswaardige wijze bijeen! Geen wonder dat er in kerken die de kinderdoop 

praktiseren, regelmatig gelovigen zijn die zeggen het te betreuren dat zij hun eigen 

(kinder)doop niet bewust hebbenkunnen ondergaan, en die daarom vragen om, wanneer 

zij belijdenis doen, opnieuw te mogen worden gedoopt. 

 
Een levenslange groei Zo neemt over en weer de waardering toe voor de sterke kanten 

van beide dooppraktijken. Beiderzijds groeit bovendien de overtuiging dat de doop niet 



slechts te maken heeft met één moment, maar deel is van ‘een levenslange groei in 

Christus’ 

(Lima, § 9). De kinderdoop is het begin van een weg, waarop nog vele momenten van toe-

eigening van het geloof moeten volgen. De volwassenendoop is gelieerd aan een 

aanwijsbaar moment van belijden, maar daaraan is een weg van ‘ernaar toe groeien’ 

voorafgegaan, en er zal een weg van verder groeien in het geloof op volgen. Dit beeld van 

een levenslange weg relativeert de vaak scherp aangezette tegenstelling tussen beide 

posities. Volgens het rapport van de Joint Working Group van de Wereldraad van 

Kerken en de Rooms-katholieke Kerk maken drie elementen deel uit van het patroon 

van de initiatie door de doop: de catechetische vorming, de doop in water en de 

participatie in het leven van de gemeenschap. Deze elementen zijn aanwezig in het 

levenslange proces van christen worden (JWG, Eighth Report 2005, Baptism, § 52). 

 
Onherhaalbaar? In de meeste kerken wordt de doop gezien als een sacrament of teken 

dat slechts één maal aan een mens kan worden bediend: het is onherhaalbaar. Soms 

staat die onherhaalbaarheid echter onder druk. Zoals gezegd: sommigen in de kerken 

waar de kinderdoop gebruikelijk is, betreuren het dat zij het sterkste teken van 

‘opgenomen worden in de kerk van Christus’ niet zelf bewust hebben mogen ondergaan. 

Meermalen klinkt dan ook de vraag om, wanneer men belijdenis doet, opnieuw te 

worden gedoopt. Binnen de hedendaagse westerse cultuur, die op het zelf ervaren veel 

nadruk legt, klinkt die vraag des te luider. De kerken die vasthouden aan de (eenmalige) 

kinderdoop zoeken daarop een antwoord door meer aandacht te geven aan momenten en 

rituelen van doopvernieuwing of doopgedachtenis. Het gaat daarbij niet om een herhalen 

van de doop, maar om een in herinnering brengen van de destijds ondergane doop, om 

een opnieuw indachtig worden van het belang ervan. Ook in de ‘op belijdenis dopende’, 

‘doperse’ kerken wordt de vraag om opnieuw gedoopt te worden uiteraard regelmatig 

gesteld. Hij klinkt vaak bij de overgang van een als kind gedoopte naar zo’n kerk. In de 

doperse kerken die aan deze doopverkenning deelnamen, is er begrip voor dat zo’n 

wederdoop bij de zusterkerken, die de kinderdoop kennen, gevoelig ligt. Daarom beloven 

zij er prudent mee om te gaan. Tot een erkenning van de kinderdoop in het algemeen 

kunnen en willen deze doperse kerken vooralsnog niet overgaan. Maar bij toetreding van 

iemand die als kind in een andere kerk werd gedoopt, is in sommige doperse gemeenten 

een herdoop geen must. In verschillende van deze doperse gemeenten doet men dan ook 

ervaring op met een vorm van ‘open lidmaatschap’: waar in die gemeenschappen 

voorheen het lidmaatschap strikt gekoppeld was aan ‘doop-op-belijdenis’, staat men 

tegenwoordig aan mensen die de kinderdoop ontvingen maar in hun geweten bezwaard 

zijn een herdoop te ondergaan, de volledige deelname aan het gemeentelijk leven toe. 

Voor de toekomst lijkt een verdere bezinning op dergelijke vormen van open 

lidmaatschap van belang. Soms acht men echter in doperse kerken de vraag om een 

nieuwe doop wel degelijk legitiemet Wanneer iemand die als kind werd gedoopt, bij de 

overgang naar een doperse gemeente de wens uitspreekt om op zijn of haar belijdenis 

gedoopt te worden, kunnen er pastorale redenen zijn om aan die wens tegemoet te 

komen. Aan het besluit daartoe dient een diepgaand pastoraal onderzoek vooraf te gaan. 

De doperse gemeente meldt deze doop bij de kerk waar de betreffende gelovige lid was, 

en doet daarbij een beroep op erkenning van een gewetensvol genomen besluit. 

 
Is de doop noodzakelijk? ‘De doop geldt als het teken bij uitstek dat christelijke kerken 

verbindt’: zo begonnen wij deze verklaring. De meeste kerken delen de overtuiging dat de 

doop de onmisbare bezegeling is van het bij Christus’ Kerk horen. Ook kerken die dat 

welhaast als een vanzelfsprekendheid nemen, erkennen niettemin dat er 

geloofsgemeenschappen zijn die dit sacrament niet kennen en toch voluit in de 

christelijke traditie staan (Leger des Heils, Genootschap der Vrienden). Ook zijn er 



kerken, zoals de Remonstrantse Broederschap, die de doop kennen als ‘het teken van de 

opneming in de Kerk van Christus’, maar hem niettemin niet als een strikte voorwaarde 

voor het lidmaatschap zien (ook hier is sprake van een vorm van ‘open lidmaatschap’). 

Een en ander herinnert ons eraan dat Gods genade breder werkt dan enkel via het 

sacrament van de doop.  

 

Eén Geest en één doop Er tekent zich toenadering af tussen de kerken, met name ook 

tussen kerken die de kinderdoop kennen en de kerken uit de doperse traditie(s). Wij, de 

geloofsgemeenschappen die betrokken waren in dit proces van Doopverkenning, 

constateren dat met dankbaarheid en vreugde. Wij hopen in verdere contacten, breed-

oecumenisch of bilateraal, steeds meer te ontdekken dat het de éne Geest is die in de 

verschillende dooppraktijken, met hun sterke en zwakke punten, werkt, en die ons 

brengt op oude, vertrouwde wegen, maar soms ook op verrassend nieuwe. De kerken die 

deze verklaring ondertekenen spreken de intentie uit om op basis van het hierboven 

gestelde verder het gesprek met elkaar over de doop te blijven zoeken 


