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1. Inleiding 
 
In deze serie denken wij na over discipelschap. Wat is een discipel? Hoe word je 
een discipel? Wat doet een discipel? Eigenlijk zijn wij pas in deze les bij het 
startpunt van discipelschap aangekomen. Je kunt geen discipel zijn zonder gedoopt 
te zijn en je kunt niet gedoopt worden zonder daarmee discipel te worden. Toch 
was het wel belangrijk om eerst de andere aspecten van discipelschap te 
bespreken voordat wij aan dit onderwerp konden beginnen. Wij kunnen namelijk 
pas tot de keuze voor de doop komen als wij een levensveranderende ontmoeting 
met de Heer Jezus hebben gehad en in de doop ons aan Hem overgeven (les 1). De 
doop volgt dan ook op de uitnodiging van de Heer Jezus om Hem te volgen (les 2). 
Pas wanneer wij voor het eerst leren vertrouwen op de rust die onze nieuwe 
Meester ons wil geven (les 3) en de vrucht die Hij in ons leven wil uitwerken (les 4 
en 5) kunnen wij ook daadwerkelijk kiezen om Hem te volgen door ons te laten 
dopen. Daarvoor moeten wij echter wel eerst de kosten van discipelschap hebben 
berekend (les 6), anders zijn wij als iemand die een toren gaat bouwen maar 
halverwege erachter komt dat hij niet voldoende geld heeft om hem af te bouwen 
of als een koning die ten strijde trekt maar er dan achter komt dat zijn leger veel 
te klein is (Lk 14:25-33). 
 
Dopen doe je dus niet zomaar en toch is het ook niet iets om lang uit te stellen. 
Precies op tijd dopen is de ‘kunst’ – niet te laat (want anders kan discipelschap niet 
werkelijk beginnen) en niet te vroeg (want anders heb je niet voldoende berekend 
waar je aan begint). Als je nog voor de keuze staat om gedoopt te worden, is het 
daarom goed om nog eens de verschillende aspecten van deze serie langs te gaan. 
Heb ik een levensveranderende ontmoeting met de Heer Jezus gehad? Geloof ik in 
Hem en wil ik mijzelf aan Hem overgeven? Heb ik Zijn uitnodiging om Hem te 
volgen gehoord en ben ik bereid van Hem een nieuwe levensopdracht te ontvangen? 
Heb ik de rust ervaren die Hij mij wil geven als ik tot Hem kom? Ben ik bereid om 
de prijs van discipelschap (lijden en loslaten) te betalen? 
 
Als je al lang geleden gedoopt bent, is het goed om je opnieuw te realiseren wat 
het verband tussen doop en discipelschap is. Misschien heb je je dat toen helemaal 
niet gerealiseerd of ben je dit in de loop van je christenleven kwijt geraakt. In 
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deze les willen wij opnieuw nadenken over de betekenis van de doop en de relatie 
hiervan met discipelschap. Laat dit een nieuw moment zijn om je toe te wijden als 
discipel aan de Meester. Laat dit ook een moment zijn om je opnieuw te beseffen 
wat de diepe betekenis van de doop is. De doop is een startpunt voor 
discipelschap, dat niet meer uitgewist kan worden en waar wij altijd naar terug 
kunnen keren en het is ook een zekerheid die ons verbindt met de Heer Jezus. In 
het gereformeerde denken wordt er veel meer nadruk op gelegd dat God door de 
doop in de eerste plaats Zijn ‘ja’ naar ons uitspreekt (bijvoorbeeld met een beroep 
op Hd 2:39 ‘voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, 
zovelen de Heer onze God ertoe zal roepen’).1 Dit wordt, naar mijn idee, in het 
evangelische – en pinksterdenken soms te veel vergeten. Nog los van de 
ingewikkelde vragen over het verbond en de kinderdoop is het wel goed om ons te 
beseffen dat de doop veel meer is dan ons besluit om de Heer Jezus te volgen. De 
doop is in de eerste plaats een uitdrukking van wat de Heer Jezus heeft gedaan en 
niet zozeer wat wij doen. De doop is daarom ook het ‘ja in Christus’ en ‘amen door 
Christus’ op de beloften van God (2Kor 1:20-22, let ook op het verband met de 
gave van de Geest). De doop is een genademiddel. Het is in de eerste plaats een 
uitdrukking van Gods genade voor ons waar wij op mogen reageren door ons te 
laten dopen. Misschien beseften wij nog niet goed wat we deden toen wij ons 
lieten dopen, maar de Heer Jezus wist wel wat Hij deed of eigenlijk wist Hij wat 
Hij heeft gedaan. Deze diepe betekenis van de doop wordt prachtig uitgedrukt in 
het lied ‘Doop’ van Sela.  
  

In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
(…) 
  
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
(…) 
  
(…) 
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
(…) 

 

                                                 
1 De kern van het christelijk geloof, Johannes Verkuyl (p 430-431) 
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2. Doop en discipelschap 
 

2.1 Discipel worden door de doop 
 

‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot 
discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen lerend 
te bewaren alles wat Ik u heb geboden. En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleindig van 
de eeuw’ (Mt 28:18-19). 
 

De Heer Jezus liet Zijn discipelen achter met één opdracht: maakt alle volken tot 
Mijn2 discipelen. Dopen en leren zijn hierbij de middelen (dopende en lerende, 
door te dopen en te leren). Dopen en doorgeven (‘leren’) is het thema van deze 
les. Wij moeten daarbij goed onthouden dat wij niet dopen en onderwijzen als doel 
op zichzelf maar dat wij dit doen om elkaar toe te rusten tot en in discipelschap.  
 
Discipelschap is namelijk iets wat zich moet ‘voortplanten’, wat door moet gaan 
van generatie op generatie. De Heer Jezus was zelf in zekere zin een discipel (Js 
50:4-5). Dit bleek ook uit Zijn gehoorzaamheid aan de Vader (Jh 4:34; 5:30; 6:38; 
8:29; 12:49-50; 15:10). Hij riep Zijn discipelen op om Hem te volgen (Mt 8:22; 9:9; 
19:21; Jh 1:43; 21:19) en om nieuwe discipelen te maken (Mt 28:19). Zijn 
discipelen, zoals bijvoorbeeld Paulus, riepen anderen weer op om hen te volgen 
zoals zij de Heer Jezus volgden (1Kor 11:1; Ef 5:1; 1Th 1:6). Zo gaat discipelschap 
van discipel op discipel. In schema: God de Vader > de Heer Jezus, de Meester > 
discipelen > discipelen. Deze ‘voortplanting’ begint met de doop. Discipelen dopen 
discipelen (vgl. Ananias, die Saulus doopte, was ‘gewoon’ een discipel, Hd 9:10). 
Discipelschap betekent dus ook doorgeven door te dopen. 
 
De Heer Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht om de volken te dopen ‘tot de 
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’ (Telosvertaling). In andere 
vertalingen staat daar ‘in de naam van…’ (NBG, NBV, HSV).3 Toch is er een 
wezenlijk verschil tussen ‘tot’ en ‘in’. Wanneer je iemand doopt ‘in de naam van’, 
dan doe je dat namens of in opdracht van. Dat aspect zit er natuurlijk ook in en is 
niet verkeerd, maar de Heer Jezus zegt in Mt 28:19 expliciet ‘tot’ en dat heeft een 
bijzondere betekenis, die niet verloren moet gaan. Iemand dopen ‘tot de naam 
van’ betekent dat iemand die naam gaat dragen. Vergelijk het met een schip dat 
gedoopt wordt of de naam van een stadion die omgedoopt wordt. Vanaf dat 
moment draagt dat schip of dat stadion die naam. Zo is het ook met de gelovige die 
gedoopt wordt tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest: vanaf dat 
moment draagt hij openlijk en voor iedereen zichtbaar de naam van de Vader en 
de Zoon en de Heilige Geest. Gedoopt worden ‘tot de naam van’ heeft ook de 
betekenis van ‘toegevoegd worden aan’.4 De gelovige die gedoopt wordt, draagt 
vanaf dat moment niet alleen openlijk het stempel van ‘de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest’ maar hij is ook toegevoegd aan de gemeenschap die alle 
gelovigen hebben met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

                                                 
2 NBG, NBV 
3 Vergelijk: ‘tot’ (Grieks eis) Mt 28:19; Hd 8:16; 19:5; Rm 6:3-4; ‘op’ (Grieks epi) Hd 2:38; ‘in’ (Grieks en) Hd 

10:48. 
4 Het verbond en het koninkrijk van God, Willem J. Ouweneel (p 156-157, 214) 
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Daarom is het zo belangrijk dat discipelschap begint met de doop. Het is een 
heilige en openlijk zichtbare verbinding tussen God en ons. De doop is als een 
trouwring. Een trouwring symboliseert het huwelijk net zoals de doop de redding 
symboliseert. Het dragen van een trouwring zorgt er niet voor dat je getrouwd 
bent, net zomin als de doop ervoor zorgt dat je gered bent, maar als je getrouwd 
bent, draagt je wel een trouwring om dit openlijk zichtbaar te tonen. Als iemand 
geen trouwring draagt, zou je ervan uit kunnen gaan dat iemand niet getrouwd is. 
Zo was het ook met de doop in de tijd van het Nieuwe Testament. Als iemand niet 
gedoopt was, kon je ervan uitgaan die iemand geen gelovige was.5 Dit is een 
radicale stelling maar het geeft wel de scherpe betekenis van de doop weer. 
 
De doop is dus het startpunt van discipelschap. Vanaf dat moment behoor je tot 
een nieuwe gemeenschap - de gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Vanaf dat moment draagt je openlijk zichtbaar een nieuwe naam, als een 
duidelijk zichtbaar stempel. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee. 
Vanaf de doop is de weg van navolging voor een discipel begonnen. Hij kan niet 
meer ontkennen of verbergen wie hij is. Zijn weg achter de Meester aan is 
begonnen. Je laat je dus niet dopen omdat je een discipel bent. Je bent een 
discipel omdat je gedoopt bent. Dopen is een openlijk teken dat je bij de 
verworpen Jezus hoort. Het is de toegangspoort tot de praktische geloofsweg (Rm 
6:3-4; 1Pt 3:21-4:4) en het begin van de woestijnweg van discipelschap (1Kor 10:1-
13), die wij afleggen in de kracht van de Heilige Geest. Drie dingen moeten wij 
daarbij dus goed onthouden: je wordt discipel door de doop, dopen is ‘dwaas’ en 
dopen betekent doen door de Geest. 
 
2.2 Dopen is ‘dwaas’6 
 

‘Of weet u niet, dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? 
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is 
opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden 
wandelen’ (Rm 6:3-4). 
 
‘In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken 
van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, met Hem begraven in de doop. In 
Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden 
heeft opgewekt’ (Ko 2:11-12).  
 

De doop is dus een openlijk zichtbare verbinding met de Heer Jezus en wel in de 
eerste plaats met Zijn dood (‘…weet u niet, dat wij alleen (…) tot zijn dood 
gedoopt zijn?’, Rm 6:3; vgl. ‘aan zijn dood gelijkvormig’, Fp 3:10). Wij moeten 
goed beseffen wat het met name in de tijd van de eerste gemeente betekende als 
iemand zich liet dopen ‘tot de naam van de Heer Jezus’. Enkele jaren daarvoor was 
Jezus als een misdadiger veroordeeld, ‘in zwakheid gekruisigd’ (2Kor 13:4) en een 
in de ogen van de wereld roemloze dood gestorven. Iemand die zich tot Zijn naam 
liet dopen (die Zijn naam ging dragen, die bij Hem gevoegd werd), voegde zich dus 
bij een ogenschijnlijke verliezer. Dopen was dwaas. Dit aspect moeten wij niet 
vergeten wanneer wij dopen of gedoopt worden. 
 

                                                 
5 Illustrations for Biblical Preaching, ed. Michael P. Green (p 27) 
6 Het verbond en het koninkrijk van God, Willem J. Ouweneel (p 262-264) 
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De doop is in de eerste plaats een getuigenis dat wij van nature zondaars zijn en 
dat wij verlossing nodig hebben van het oordeel dat deze wereld zal treffen. Het 
betekent niet dat wij beter zijn dan anderen, maar juist dat wij even slecht zijn. 
De oproep van Petrus op de eerste Pinksterdag was ook dat ieder gedoopt wordt 
‘tot vergeving van zonden’ (Hd 2:38). De gelovige neemt door de doop ‘hier op 
aarde symbolisch de enige plaats in waar dat oordeel hem niet meer kan treffen 
(omdat het er al geweest is), en wel het graf van Christus. Dat graf is de enige 
plaats op aarde waar het oordeel van God al volkomen is uitgeoefend’.7 De doop 
drukt niet alleen uit dat wij bij de Heer Jezus horen, maar ook dat wat met Hem is 
gebeurd ook met ons is gebeurd. 
 
Dopen is dus in de eerste plaats een uitdrukking van onze eigen zwakheid. Let ook 
op dat Paulus schrijft in Ko 3:3 ‘Want u bent gestorven en uw leven is met Christus 
verborgen in God.’ In de doop erkennen wij het totale failliet van onszelf en al 
onze zekerheid ligt nu met Christus verborgen in God. Juist door onze zwakheid kan 
God Zijn kracht tonen. De tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven om 
vrucht te dragen (Jh 12:24). Dat is geen prettig gezicht: de korrel barst, valt uit 
elkaar en uiteindelijk blijft er niets van over, maar dit alles om een prachtige plant 
tevoorschijn te doen komen. God bouwt Zijn koninkrijk op onze zwakheid (1Kor 1-
4; 1Kor 15:43; 2Kor 12:9; 13:4). Hij stort Zijn Geest uit op dorstig (droog, kaal, 
gebarsten) land (Js 44:3).  
 
Deze verbinding met de dood van de Heer Jezus doen wij in de zekerheid dat wij 
ook met Hem zullen opstaan uit de dood, zoals de vrucht die voortkomt uit de 
stervende tarwekorrel. In Zijn graf vinden wij juist het leven. In het Nieuwe 
Testament vinden wij twee tegenbeelden van de doop, namelijk de zondvloed (1Pt 
3:20-22) en de doortocht door de Rietzee (1Kor 10:1-3). De doop is dezelfde 
‘dwaasheid’ als die van Noach om een ark op het droge te bouwen of als die van 
het volk Israël om af te dalen naar de bodem van de Rietzee en toch werden zij als 
het ware door de dood heen gered door hun vertrouwen op God. 
 
Iemand die zich laat dopen, stelt zich dus niet aan de kant van de verliezer maar 
juist aan de kant van de Overwinnaar. De zonde (Rm 6:10), de wereld (Jh 16:33; 
1Jh 5:4-5), de dood (1Kor 15:54-57) en de duivel (Hb 2:14-15; 1Jh 3:8) zijn door 
Christus in principe al verslagen, maar tot de voleinding duurt de strijd voort. Dat 
is het beeld dat Paulus aan de gelovigen in Korinthe voorhoudt: het volk Israël was 
bevrijd uit Egypte maar moest nog strijden om het beloofde land binnen te gaan 
(1Kor 10:1-13). Door de doop wordt de discipel verwelkomd in de strijd, maar wel 
in de zekerheid dat wij strijden in het leger van de Overwinnaar en tegen verslagen 
vijanden. 
  
2.3 Dopen betekent doen door de Geest 
 

‘Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van 
uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’ (Hd 2:38). 
 
‘Of weet u niet, dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? 
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is 

                                                 
7 Het verbond en het koninkrijk van God, Willem J. Ouweneel (p 260) 
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opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden 
wandelen’ (Rm 6:3-4). 
 
‘Want alleen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan’ (Gl 3:27). 
 
‘Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en de nieuwe hebt 
aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft’ 
(Ko 3:9-10). 

 

Gelukkig hoeft de gelovige dit niet in eigen kracht te doen, maar hij ontvangt de 
Heilige Geest om het nieuwe leven te leven. Wij zijn niet in het graf gebleven maar 
ook weer met de Heer Jezus opgestaan in ‘nieuwheid van leven’ (Rm 6:3-4). Een 
leven dat niet meer beheerst wordt door de zonde (Rm 6) maar door de Geest (Rm 
8). In Rm 6 is het de mens die het leven van God niet kan en ook niet wil leven. 
Deze mens moet met Christus sterven en weer opstaan om te veranderen. In Rm 7 
zien wij als het ware een tussenpositie, die wij maar al te vaak herkennen in onze 
dagelijkse leven: wij willen wel maar kunnen (nog) niet (vs 18-25). In Rm 8 
beschrijft Paulus vervolgens hoe de gelovige door de Geest het leven van God niet 
alleen wil maar ook kan leven. 
 
Hetzelfde zien wij gebeuren in Kolossenzen 2-3. Paulus beschrijft hoe wij met 
Christus gestorven en opgestaan zijn. Zo zijn onze overtredingen vergeven (2:13). 
Zo is onze schuld uitgewist (2:14). Zo zijn de overheden en machten, die ons 
aanklaagden en aanvielen, ontwapend en openlijk te schande gemaakt (2:15). Zo 
zijn wij vrijgemaakt van de geest (‘elementen’) van deze wereld en van menselijke 
inzettingen (2:20-23). Op het beeld van de doop grijpt Paulus terug (3:9-10) als hij 
schrijft dat wij de oude mens met zijn daden hebben uitgedaan (wij zijn met 
Christus gestorven) en de nieuwe hebben aangedaan (wij zijn met Christus 
opgestaan). Door de woorden die Paulus hier gebruikt, beschrijft hij eigenlijk hoe 
door deze gebeurtenis nieuw, jong, fris (Grieks neos) leven in ons is opgeschoten 
en hoe dit leven in een voortdurend proces van vernieuwing opgroeit tot een 
nieuwsoortig, ander leven (Grieks kainos).8 Wij zijn niet meer wie wij waren en wij 
vernieuwen tot een totaal ander persoon dan wij ooit zijn geweest.  
 
Hoewel Paulus in de brief aan de Kolossenzen nauwelijks iets schrijft over het werk 
van de Heilige Geest9 is dit wel dicht aan de oppervlakte aanwezig. De 
eigenschappen die wij als een nieuw, mooi kledingstuk aantrekken zijn ontferming, 
goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, 
verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en bovenal de liefde (3:12-14). Alles wat 
niet Christus is in ons leven moeten wij weghakken (‘doden’, 3:5) en over wat 
overblijft trekken wij de karaktereigenschappen van Christus aan (vgl. Gl 3:27), die 
niets anders zijn dan de vrucht van de Geest (Gl 5:22:23) en hen die bij Christus 
horen, kenmerken (zie bijvoorbeeld Mt 5:5; Fp 2:5-11). 
 
Een discipel begint zijn weg van navolging door zijn verbinding met de Heer Jezus 
uit te drukken in de waterdoop en hij legt zijn weg van navolging af in de kracht 
van de Heilige Geest, Die Christus in de discipel zichtbaar maakt. De Heilige Geest 
past het verlossingswerk dat de Heer Jezus heeft volbracht, toe in het leven van 
een discipel. Watchman Nee zegt het zo: ‘De Geest heeft geen ander instrument 

                                                 
8 Christus ons leven, G.H. Kramer (p 119-120) 
9 ‘liefde in de Geest’, Ko 1:8; ‘geestelijk inzicht’, Ko 1:9; ‘geestelijke liederen’, Ko 3:16 
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dan het kruis’.10 De waterdoop en de Geestdoop hangen daarom ook zo nauw met 
elkaar samen. Een discipel kan zijn weg van navolging niet beginnen zonder deze 
verbinding met Christus en hij kan zijn weg van navolging niet afleggen zonder 
deze kracht van de Geest.  
 
In Handelingen zien wij hoe de discipelen (‘leerlingen’ of ‘volgelingen’) apostelen 
(‘gezondenen’) werden en de opdracht van de Heer Jezus uitvoerden in de kracht 
van de Heilige Geest (Hd 1:8). De discipelen werden uitgezonden als getuigen van 
de Heer Jezus (Hd 1:8) en dat is precies het werk van de Heilige Geest (Jh 15:26). 
Samengevat kunnen wij zeggen dat discipelen het getuigenis over de Heer Jezus 
(Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan) doorgeven en anderen dopen om hetzelfde te 
doen in dezelfde kracht van de Heilige Geest. 
 
3. Geest en discipelschap 
 
3.1 Waterdoop en Geestdoop 
 
Er is dus een nauw verband tussen de waterdoop en de Geestdoop. Vlak voor Zijn 
hemelvaart voorzegde de Heer Jezus dat de discipelen Zijn getuigen zouden zijn in 
Jeruzalem en heel Judea, Samaria en tot aan het einde van de aarde (Hd 1:8). Het 
lijkt erop dat deze geografische verspreiding, deze steeds wijder wordende cirkels, 
gepaard is gegaan met drie grote uitstortingen van de Heilige Geest. Wij zouden 
bijna kunnen spreken van een Joods Pinksteren (Hd 2), een Samaritaans Pinksteren 
(Hd 8) en een heidens Pinksteren (Hd 10, 19).11 
 
In het boek Handelingen vinden wij twaalf doopvoltrekkingen12 en zeven 
schenkingen van de Heilige Geest.13 Het is interessant om deze met elkaar te 
vergelijken en te zien hoe de waterdoop en de Geestdoop zich tot elkaar 
verhouden. 
 

 Bij de 120 is geen sprake van waterdoop maar wel van een uitstorting 
(‘uitgieten’ of ‘schenken’, Hd 2:17-18, 33) en vervulling met de Heilige Geest 
(Hd 2:4). 
 

 Bij de 3.000 lijkt de Geestdoop direct te zijn gevolgd op de bekering en de 
waterdoop (Hd 2:38). Dat de gave van de Heilige Geest samenvalt met het 
moment van tot geloof komen, kunnen wij ook afleiden uit de woorden van de 
Heer Jezus: ‘Wie in Mij gelooft (…) Stromen van levend water zullen uit zijn 
binnenste vloeien. Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, 

                                                 
10 De Geestelijke mens, Watchman Nee (p 137) 
11 A Theology of the New Testament, George E. Ladd (p 383) 
12 Vier groepen: de 3.000 (Hd 2:38, 41), de gelovigen in Samaria, inclusief Simon de tovenaar (Hd 8:12 e.v.), de 

gelovigen in Korinthe (Hd 18:8), de discipelen van Johannes in Efeze (Hd 19:5). Drie individuen: de kamerling 

in Ethiopië (Hd 8:36-38), Saulus (Hd 9:18; 22:16), Gajus (Hd 19:29; 20:4; 1Kor 1:14; Rm 16:23). Vijf 

huisgezinnen: Cornelius en zijn huis (Hd 10:2, 47 e.v.; 11:14), Lydia en haar huis (Hd 16:14 e.v.), de 

gevangenenbewaarder van Filippi en zijn huis (Hd 16:33), Crispus en zijn huis (Hd 18:8; 1Kor 1:14), Stefanus 

en zijn huis (1Kor 1:16; 16:15); Sta op, laat je dopen, Willem J. Ouweneel (p 12) 
13 (1) aan de 120 (Hd 2:2-4); (2) aan de 3.000 (Hd 2:38-39); (3) aan de gelovige Samaritanen (Hd 8:17); (4) aan 

de Ethiopische kamerling (Hd 8:39, Westerse tekst); (5) aan Saulus (Hd 9:17-18); (6) aan Cornelius en de zijnen, 

(Hd 10:44-48; 11:15-18); (7) aan de discipelen te Efeze (Hd 19:1-7). 
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zouden ontvangen (…)’ (Jh 7:37-39). Ook kunnen wij uit de oproep van Petrus 
afleiden dat de Geestdoop direct op de bekering en waterdoop zal volgen. 
 
Het hoeft trouwens niet zo te zijn dat de Heilige Geest iedere keer dat iemand tot geloof komt, 
opnieuw wordt uitgestort. De uitstorting vond plaats met Pinksteren (Hd 2:17-18, 33) en dit lijkt 
te zijn herhaald bij het Samaritaanse Pinksteren en het heidense Pinksteren (‘dat ook op de 
volken de gave van de Heilige Geest werd uitgestort’, Hd 10:45). De waterdoop bleef een 
zichtbaar teken voor de gelovigen die zich bekeerden en Jezus als Heer erkenden en zo 
publiekelijk werden opgenomen in de Geestgedoopte gemeenschap.14 

 

 De gelovigen in Samaria (Hd 8:12-16) gaven acht op wat Filippus had gezegd 
(Christus prediken, het evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de 
naam van Jezus Christus verkondigen) en de tekenen die hij had gedaan 
(onreine geesten gingen uit, verlamden en kreupelen werden genezen). Zij 
geloofden hem en werden gedoopt. Zij namen het woord van God aan en na 
gebed en handoplegging door de apostelen uit Jeruzalem, ontvingen zij de 
Heilige Geest of viel de Heilige Geest op hen (‘gevallen’ in Hd 8:16 verwijst 
misschien ook naar een uitstorting). De Geestdoop volgde hier vrijwel direct op 
de waterdoop. Alleen het gebed en de handoplegging door de apostelen vormt 
hiertussen een schakel.  
 
In andere situaties lijkt overigens helemaal geen sprake te zijn geweest van handoplegging, 
waar je het wel zou hebben verwacht (Hd 2:38-42; Hd 10:44-48; 1Kor 12:4-11; 2Kor 1:21-22).15 
 

 Ook de doop van de Ethiopische kamerling werd volgens sommige tekstgetuigen 
gevolgd door de Geestdoop. Deze tekst leest: ‘Toen zij nu uit het water waren 
opgekomen viel de Heilige Geest op de eunuch en een engel van de Heer rukte 
Filippus weg…’.16 De volgorde is hier dus: waterdoop en daarna Geestdoop. 
 

 Bij Saulus lijkt de volgorde precies andersom zijn geweest: Geestdoop na 
handoplegging door de discipel Ananias gevolgd door de waterdoop (Hd 9:18).17 

 

 Ook bij Cornelius en zijn huis lijkt de Geestdoop vooraf te zijn gegaan aan de 
waterdoop (Hd 10:44-48 vgl. 11:15-18 ‘Toen ik nu begon te spreken, viel de 
Heilige Geest op hen, evenals ook op ons in het begin.’). De Geestdoop met 
Pinksteren lijkt dus het ijkpunt voor de andere uitstortingen van de Heilige 
Geest te zijn geweest. 

 

 Dit zien wij in het bijzonder bij de discipelen te Efeze. Zij wisten zeer 
waarschijnlijk wel dat de Heilige Geest bestond en zou komen. Zij waren 
namelijk met de doop van Johannes gedoopt en Johannes had dit duidelijk 
voorzegd (Mt 3:11). Zij wisten echter nog niet dat de uitstorting van de Heilige 
Geest al had plaatsgevonden. Na een nieuwe doop en de handoplegging door 
Paulus kwam de Heilige Geest ook op hen (Hd 19:6) en zo werden zij verbonden 
aan de Geestgedoopte gemeenschap die op Pinksterdag was ontstaan. 

                                                 
14 Acts (NICNT), Frederick F. Bruce (p 70) 
15 Acts (NICNT), Frederick F. Bruce (p 71, 169) 
16 Sommigen verklaren dat dit is weggelaten juist vanwege het feit dat er geen sprake is van handoplegging (zie 

boven); A Textual Commentary on the Greek New Testament, Bruce M. Metzger (ad locum, p 316) 
17 Handoplegging werd dus niet alleen door de apostelen gedaan. Van Ananias wordt expliciet gezegd dat hij een 

discipel was (Hd 9:10). 
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In schema: 
 
Tekst Dopelingen Waterdoop Geestdoop Handoplegging Uiterlijke verschijnselen 

Hd 2:2-4 de 120 - 1 Nee * spreken in tongen over de 
grote daden van God (Hd 2:11)18 

Hd 2:38, 41 de 3.000 1 2 Nee  

Hd 8:12 e.v. gelovigen in 
Samaria 

1 2 Ja  

Hd 8:39 Ethiopische 
kamerling 

1 2 Nee * blijdschap 

Hd 9:17-18; 
22:16 

Saulus 2 1 Ja * krachtige prediking (Hd 9:22) 

Hd 10:44-48; 
11:16-17 

Cornelius en 
zijn huis 

2 1 Nee * spreken in tongen, * groot 
maken van God 

Hd 16:14-15 Lydia en haar 
huis 

1 - -  

Hd 16:33 gevangen-
bewaarder 
Filippi en zijn 
huis 

1 - -  

Hd 18:8 gelovigen in 
Korinthe  

1 - -  

Hd 19:1-7 discipelen in 
Efeze 

1 2 Ja * profeteren, * spreken in 
tongen 

Hd 18:8; 1Kor 
1:14 

Crispus en zijn 
huis 

1 - -  

Hd 19:29; 1Kor 
1:14 

Gajus 1 - -  

1Kor 1:16; 
16:15 

Stefanus en 
zijn huis 

1 - -  

 
Uit bovenstaand overzicht kunnen wij niet precies concluderen hoe waterdoop en 
Geestdoop zich tot elkaar verhouden. Wat wij wel kunnen zeggen is dat er een 
nauw verband is tussen bekering, waterdoop en Geestdoop. Met uitzondering van 
de eerste uitstorting van de Heilige Geest vond nergens de Geestdoop plaats zonder 
dat deze samenhing met de waterdoop. 
 
3.2 Twee kanten van tot geloof komen 
 
Tot geloof komen kunnen wij op verschillende manieren tot uitdrukking brengen. 
Sommigen zeggen: ik ben bekeerd. Anderen zeggen: ik ben opnieuw geboren. Weer 
anderen zeggen: ik heb mij laten dopen. Ook zeggen sommigen: ik ben vervuld met 
de Heilige Geest. Eigenlijk zijn dit verschillende kanten van dezelfde gebeurtenis, 
al hebben wij dat soms niet zo ervaren of staan wij daar niet altijd bewust bij stil. 
Bekering, wedergeboorte, waterdoop en Geestdoop zijn vier kernbegrippen die iets 
zeggen over de start van discipelschap en zij werpen ook licht op de verdere weg 
van de discipel. Bekering is een radicale omwenteling (start), maar betekent ook 
het volgen van een nieuwe weg. Waterdoop is een symbolische handeling die in één 
moment gevangen wordt (start), maar betekent ook een nieuw, daarbij passend 
leven. De Geestdoop is een belofte die de gelovige ontvangt van de Vader (Jh 7:37-
39; Lk 24:49; Hd 1:4, 8; 2:38) en het is in de kracht van de Geest, waarin de 
gelovige moet blijven voortgaan. Bekering en doop zijn opdrachten19 of stappen die 

                                                 
18 ‘The matter is more important than the manner’; Acts (NICNT), Frederick F. Bruce (p 53) 
19 Willem Ouweneel wil niet spreken over een opdracht. Het toetreden tot het ‘christelijk erf’ is geen opdracht 

maar een voorrecht. Het is ook geen daad van de dopeling maar van de doper. Zelfs bekering, wat toch echt een 

plicht is (Hd 17:30; ‘geloofsgehoorzaamheid’ Rm 1:5; 16:26), is ook vooral een voorrecht; Sta op, laat je dopen, 

Willem J. Ouweneel (p 119-122) 
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wij mogen zetten, wedergeboorte is een gegeven of iets wat God aan ons voltrekt 
en de Geestdoop is een belofte die wij zullen ontvangen (overigens met een 
bijbehorende verantwoordelijkheid20). Vaak zijn deze begrippen uit elkaar gehaald, 
alsof bekering eerst plaatsvindt en de wedergeboorte daarna of dat er een 
(langere) periode tussen de bekering en de doop moet zitten of tussen de bekering 
en doop en het ontvangen van de Heilige Geest. 
 
Het is belangrijk dat wij deze aspecten (bekering en wedergeboorte, waterdoop en 
Geestdoop) bij elkaar houden, om goed te kunnen begrijpen wat er met ons is 
gebeurd toen wij christenen, gelovigen, discipelen werden. Deze aspecten kunnen 
wij vergelijken met de kanten van één dobbelsteen. Je kunt er vanuit een 
bepaalde hoek naar kijken en nadruk leggen op die kant (wat soms ook goed is!), 
maar het blijft één dobbelsteen, één gebeurtenis die ons tot christen, gelovige, 
discipel (eigenlijk ook weer drie kanten van één zaak) heeft gemaakt. Om het 
zesvoudige beeld compleet te maken, kunnen wij de verschillende kanten met 
twee samenhangende aspecten aanvullen: hemelburgerschap en discipelschap. Ons 
burgerschap is in de hemelen (Fp 3:20 vgl. Ef 2:19). Wij zijn met Christus gezeten 
in de hemelse gewesten (Ef 2:6). Wij worden opgeroepen de dingen te zoeken en 
te bedenken die boven zijn, waar Christus is met Wie ons leven verborgen is in God 
(Ko 3:1-3). Toch worden wij ook opgeroepen om Hem te volgen in het lijden hier op 
aarde (Rm 8:17 vgl. Fp 3:10) om juist zo te komen tot het doel van de hemelse 
roeping van God in Christus (Fp 3:14). Wij zijn al burgers in de hemel, maar wij 
zijn ook nog discipelen hier op aarde. Discipelschap gaat over ons leven hier op 
aarde. Het gaat over de navolging van Christus in Zijn lijden. Dat is de context 
waarin de kerntekst van deze studie (Mt 10:25 vgl. Jh 15:20) staat. 
 
De zes aspecten van het christen-zijn 
bestaan eigenlijk uit drie paren.  

 bekering en wedergeboorte 

 waterdoop en Geestdoop 

 discipelschap en hemelburgerschap 
Ieder paar heeft als het ware een aardse 
en een hemelse kant.  

 Bekering gaat over onze nieuwe weg 
hier op aarde. Wedergeboorte betekent dat wij ‘uit God’ (Jh 3:13; 1Jh 3:9; 
5:18), ‘van boven’ (Jh 3:3), ‘opnieuw’ (1Pt 1:23; Ti 3:5) geboren zijn.  

 De waterdoop verbeeldt het uittrekken van de oude mens en het aantrekken 
van de nieuwe mens (Kol 3:9), waardoor ons nieuwe leven op aarde wordt 
gekarakteriseerd. Dit nieuwe leven leven wij echter niet langer in onze eigen 
kracht, maar wij worden hiervoor ‘bekleed met kracht uit de hoogte’ (Lk 
24:49), die wij ontvangen door de Geestdoop. 

 Discipelschap gaat over ons navolging van Christus hier op aarde, in het doden 
van onze ‘leden die op aarde zijn’ (Ko 3:5), in het volharden in de verwerping 
en de vervolging die wij, net als onze Meester, hier op aarde zullen ervaren (Jh 
15:18-21). Hemelburgerschap gaat over de belofte die nu al voor ons klaar ligt 
in de hemel (Fp 3:20-21 als tegenhanger van Fp 3:10) en onze verbinding met de 
verheerlijkte Heer die nu al in de hemel is (Ef 2:6). 

                                                 
20 ‘Wandelen naar/door de Geest’, Rm 8; Gl 5:16 e.v.; ‘bedroeft de Heilige Geest van God niet’, Ef 4:30; ‘wordt 

vervuld met de Geest’, Ef 5:18; ‘blust de Geest niet uit’, 1Th 5:19 
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Wij zouden ook kunnen zeggen dat ieder paar als het ware een menselijke en een 
Goddelijke kant heeft. Een stap die de mens zet en iets wat God belooft te doen. 
Hiermee moeten wij wel voorzichtig zijn, want aan alle ‘menselijke’ aspecten ligt 
het werk van de Heilige Geest ten grondslag. 

 De mens moet zich bekeren (Hd 17:30; ‘geloofsgehoorzaamheid’, Rm 1:5; 
16:26). Maar gelovigen worden echter ‘niet uit de wil van een man, maar uit 
God’ geboren (Jh 1:13). Aan de ene kant de menselijke verantwoordelijk om 
zich te bekeren en aan de andere kant van dezelfde dobbelsteen de Goddelijke 
voltrekking van wedergeboorte. 

 Ook in de waterdoop en de Geestdoop zijn deze beide kanten terug te zien. 
‘…laat ieder van u gedoopt worden…, en u zult de Heilige Geest ontvangen’ (Hd 
2:38). Een stap die de mens moet zetten en een belofte die God zal vervullen 
(vgl. Rm 8:15; 2Kor 11:4; Gl 3:2). De doop zelf is trouwens een prachtige 
combinatie van een stap die de mens zet en het werk dat God heeft gedaan. 
Wij worden met Christus begraven en met Hem opgewekt (Rm 6:4; Kol 2:12; 
3:1). Doordat wij tot geloof zijn gekomen in Hem en ons hebben laten dopen, 
worden wij verbonden aan Hem en aan het werk dat Hij heeft gedaan in Zijn 
dood en opstanding. 

 Diezelfde verbinding zien wij terug in het discipelschap en het 
hemelburgerschap. Wij volgen onze Meester hier op aarde. Wij treden in Zijn 
voetspoor. Dat is een verantwoordelijkheid waarin wij ook moeten volharden 
(denk aan de brieven aan de gemeenten in Op 2-3). Tegelijkertijd doen wij dat 
in de kracht van Zijn Geest en zijn wij met de verheerlijkte Heer in de hemel 
verbonden. Met onze voeten in het stof van deze aarde en met onze hoofd in de 
wolken (Kol 3:1). 

Wij zouden ook kunnen zeggen dat de drie paren telkens een innerlijke of 
verborgen en een uiterlijke of zichtbare kant kennen. 

 Bekering wordt zichtbaar (uiterlijk) aan de nieuwe weg die de gelovige volgt. 
Wedergeboorte is een innerlijke vernieuwing die God aan de gelovige heeft 
voltrokken. 

 De waterdoop is een uiterlijk teken waarmee de innerlijke verbinding met 
Christus wordt uitgebeeld. De Geestdoop is een innerlijke gave (‘woning 
maken’, Jh 14:23; ‘in onze harten’, Rm 5:5) die uiterlijk zichtbaar wordt. 

 Discipelschap is onze uiterlijk zichtbare navolging van de Meester op aarde. 
Hemelburgerschap is onze verbinding met de verhoogde Heer in de hemel. 

 
In schema: 
 

Kant van de mens Kant van God 

Leven op aarde Hemelse leven 

Uiterlijk Innerlijk 

 

Bekering Wedergeboorte 

Waterdoop (uiterlijk teken, innerlijke verbinding) Geestdoop (innerlijke gave, uiterlijke tekenen) 

Discipelschap Hemelburgerschap 
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4. Doorgeven en discipelschap 
 

‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot 
discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen lerend 
te bewaren alles wat Ik u heb geboden. En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleindig van 
de eeuw’ (Mt 28:18-19). 

 
Het kleine woord ‘dan’ is de sleutel om te begrijpen wat een discipel precies 
doorgeeft. De Heer Jezus wijst de discipelen erop dat Hij Heer is: ‘Mij is gegeven 
alle macht in hemel en op de aarde’. Daarom (‘dan’) moesten zij alle volken tot 
discipelen maken door te dopen en te onderwijzen alles wat de Heer Jezus 
geboden had (‘geboden’ duidt er ook op dat Hij Heer is). Kort samengevat is de 
boodschap die discipelen doorgeven: Jezus is Heer!  
 

Let op hoeveel nadruk de Heer Jezus legt op de alomvattendheid van Zijn heerschappij: Mij 
is gegeven alle macht, maakt alle volken tot discipelen, alles wat Ik u heb geboden, alle 
dagen. 

 
Deze boodschap van de apostelen ging net als bij de Heer Jezus gepaard met een 
oproep tot bekering (Hd 2:38; 5:31; 17:30) en met tekenen van genezing en 
bevrijding (o.a. Hd 5:12-16). Net als de Heer Jezus verkondigden de apostelen de 
komst van het koninkrijk van God en zij verkondigden de komst van de Koning zelf. 
‘Het koninkrijk van God is gekomen’ en ‘Jezus is Heer’ betekenen eigenlijk 
hetzelfde. Waar Jezus Heer is moet zonde, ziekte, gebondenheid en zelfs de dood 
wijken en waar wij dit zien gebeuren, zien wij het koninkrijk van God werken.   
 

De dingen die het koninkrijk van God betreffen (Hd 1:3) zijn de dingen die de Heer Jezus 
Christus betreffen (Hd 28:31). De inhoud van de prediking van het koninkrijk van God 
betreft het leven, de dood en de opstanding van de Heer Jezus, aangevuld met de 
boodschap van het oordeel over de wereld dat samenvalt met de parousia van Christus (Hd 
10:42; 17:31). Naast Hd 1:3 en 28:31 wordt nog vijf keer het koninkrijk genoemd in het boek 
Handeling. Let telkens op de relatie tussen het koninkrijk van God en de Persoon van de 
Heer Jezus.  

 Filippus verkondigde het evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de naam 
van Jezus Christus (Hd 8:12 vgl. ‘verkondigde Jezus’, vs 35).  

 Paulus sprak in Efeze drie maanden lang over de dingen die het koninkrijk van God 
betreffen en even verderop wordt gesproken over ‘Jezus die Paulus predikt’ (Hd 
19:8,14).  

 Paulus ging rond in Asia om het koninkrijk te prediken. De inhoud van zijn prediking was 
de bekering tot God, het geloof in ‘onze Heer Jezus’, het evangelie van de genade van 
God, de hele raad van God (Hd 20:21, 24, 25, 27). 

 Paulus legde in Rome het koninkrijk van God uit en betuigde ervan, terwijl hij zijn 
toehoorders trachtte te overtuigen aangaande Jezus, zowel uit de wet van Mozes als uit 
de profeten (Hd 28:23). 

 
Het is opvallend hoeveel nadruk de apostelen in hun prediking ook legden op de 
opstanding. De opstanding uit de dood was het grootste bewijs dat Jezus Heer is. 
‘Deze Jezus heeft God opgewekt (…) Laat het hele huis van Israël dan zeker weten, 
dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt 
gekruisigd’ (Hd 2:32, 36 vgl. Rm 1:4). 
 

 Het getuigen-zijn van de apostelen (Hd 1:8) had juist betrekking op het getuigen van de 
opstanding van de Heer Jezus (Hd 1:22 een eis aan de vervanger van Judas; 2:32; 3:15; 
4:33; 5:32; 10:41; 13:31).  
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 Hd 4:2, zij verkondigden ‘in Jezus de opstanding uit de doden’ (Hd 4:2) en gaven 
‘getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus’ (Hd 4:33). 

 Paulus verkondigde ‘het evangelie van Jezus en van de opstanding’ (17:18, 32; 23:6; 
24:15, 21; 26:23).  

 Ook Paulus kon getuigen (vgl. Hd 22:18) van de Heer Jezus die aan hem was verschenen 
(Hd 9:1-19; 22:6-16; 26:12-18; 1Kor 15:8; Gl 1:11-16). 

 
In de opstanding komen dopen en doorgeven samen. De doop is een openlijk 
getuigenis dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en dat wij met Hem zullen 
opstaan, nu al in nieuwheid van leven (Rm 6:4-5) en straks met een vernieuwd 
lichaam (1Kor 15:43-53; 2Kor 4; Fp 3:20-21). Om in nieuwheid van leven te kunnen 
wandelen en als onderpand, als garantie, als voorschot op deze belofte van de 
opstanding, hebben wij nu al de Heilige Geest ontvangen (Rm 8:23; Ef 1:14; 2Kor 
5:5). Zo kan een discipel nu al in praktijk en de zekerheid leven van de opstanding 
die straks zal plaatsvinden.21 De discipel geeft de Heer Jezus daarom ook in de 
eerste plaats door met zijn leven. ‘Predik het evangelie, desnoods met woorden’ is 
een gevleugelde uitspraak van Franciscus van Assisi. Dat Jezus Heer is moet de 
wereld in de eerste plaats aan ons leven zien en niet alleen aan onze woorden 
horen. ‘Jezus is Heer’ is een revolutionaire uitdaging aan de heersers op aarde en 
een hartelijke uitnodiging aan de gebrokenen van hart. 

                                                 
21 The Resurrection of the Son of God, N.T. Wright (p 22, 253-254, 259, 289)  


