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DISCIPELSCHAP 8 – DOPEN EN DOORGEVEN  
 
Discipelschap betekent door de Heilige Geest Jezus erkennen als Heer (gelovige), naar 
Hem luisteren als Heer (leerling), Hem gehoorzamen als Heer (volgeling), Hem liefhebben 
als Heer (vertrouweling) en Hem bekendmaken als Heer (discipelmaker).  
De kerntekst voor deze studie is: ‘Een discipel is niet boven zijn meester, en een slaaf niet 
boven zijn heer. Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf als 
zijn heer’ (Mt 10:24-25). 
 
Doel van deze les: In deze les ontdekken wij dat discipelschap begint met de doop. 
Discipelen rusten anderen toe tot discipelschap door hen te dopen en aan hen het 
onderwijs van de Heer Jezus door te geven. De betekenis van de doop hangt nauw samen 
met de praktijk van discipelschap. Er gebeurt daadwerkelijk iets bij de doop. Vanaf de 
doop volgt de discipel de Meester na in Zijn verwerping hier op aarde en vanaf dat moment 
wandelt de discipel ook in nieuwheid van leven door de kracht van de Geest. Door zijn 
leven als volgeling geeft de discipel in woord en daad de boodschap door dat Jezus Heer is. 
Kernteksten bij deze les zijn: Mattheüs 28:18-20, Handelingen 2:38-39, Romeinen 6:3-11. 
 
(1) Doop en discipelschap 
 
(a) Discipel door de doop 
 
De hoofdopdracht van de Heer Jezus aan Zijn discipelen is om de volken tot discipelen te 
maken (Mt 28:19). Dit gebeurt door hen te dopen en te onderwijzen. De volken moeten 
gedoopt worden ‘tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’. Dit betekent 
dat dopelingen vanaf dat moment een nieuwe naam dragen en worden toegevoegd aan een 
nieuwe gemeenschap. 
 
De doop is een heilige en openlijk zichtbare verbinding tussen God en de gelovigen. De 
doop symboliseert de redding net zoals een trouwring het huwelijk symboliseert. Net zoals 
de trouwring openlijk toont dat iemand getrouwd is, toont de doop openlijk dat iemand bij 
de Heer Jezus hoort. Vanaf dat moment begint de weg van navolging. Je laat je dus niet 
dopen omdat je een discipel bent. Je bent een discipel omdat je gedoopt bent. 
 
(b) Dopen is ‘dwaas’ 
 
In de doop worden de gelovigen verbonden aan de dood van de Heer Jezus (‘tot Zijn dood 
gedoopt’ Rm 6:3). Dit betekent dat wij in de doop worden vereenzelvigd met Jezus die als 
misdadiger veroordeeld werd, ‘in zwakheid gekruisigd’ werd en ogenschijnlijk de dood van 
een verliezer stierf. In de ogen van de wereld is dopen daarom dwaas. Door de doop 
getuigen wij echter hoe noodzakelijk Zijn dood was. Wij getuigen dat wij van nature 
zondaars zijn die verlossing nodig hebben. Door de doop nemen wij symbolisch in het graf 
van de Heer Jezus de plaats in waar het oordeel niet meer komt, omdat het daar al is 
geweest. Net zoals Noach zo ‘dwaas’ was om een ark op het droge te bouwen (1Pt 3:20-22) 
en het volk Israël zo ‘dwaas’ was om naar de bodem van de Rietzee af te dalen (1Kor 10:1-
3), dalen wij met Christus af in het graf, omdat wij geloven dat wij door de dood heen 
gered worden (net als Noach door de zondvloed en het volk Israël door de zee). 
 
Door de doop staan wij dus niet aan de kant van een 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 de dood en opstanding van de Heer 
Jezus in principe al verslagen. Tot aan de voleinding nemen wij in het leger van de 
Overwinnaar deel aan de strijd tegen deze verslagen vijanden. 
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(c) Dopen betekent doen door de Geest 
 
Discipelen gaan de weg van navolging niet in eigen kracht. Hiervoor ontvangen wij de 
Heilige Geest (Jh 7:37-39; Hd 1:8; 2:38). Eerst wilden en konden wij het nieuwe leven niet 
leven (Rm 6). Toen wilden wij wel maar konden het niet (Rm 7). Door de kracht van de 
Heilige Geest echter willen en kunnen wij het nieuwe leven daadwerkelijk leven (Rm 8). 
Wij zijn niet meer wie wij waren en wij worden vernieuwd tot een totaal ander persoon 
dan wij ooit zijn geweest (Ko 3:9-10). Zo past de Heilige Geest het verlossingswerk dat de 
Heer Jezus heeft volbracht, toe in ons leven en rust Hij ons toe tot discipelschap. 
 
(2) Geest en discipelschap 
 
(a) Waterdoop en Geestdoop 
 
In het boek Handelingen ontdekken wij dat er een nauw verband is tussen de waterdoop en 
de Geestdoop. Met uitzondering van de eerste Pinksterdag lezen wij nergens dat er een 
uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond zonder dat dit samenhing met de waterdoop. 
Soms volgde de Geestdoop snel op de waterdoop, zoals bij de gelovigen in Samaria (Hd 
8:12-17) en bij de Ethiopische kamerling (Hd 8:39 volgens de Westerse tekst). Soms was 
het andersom en volgde de waterdoop op de Geestdoop, zoals bij Cornelius en zijn huis 
(Hd 10:44-48; 11:16-17) en ook bij Saulus lijkt dit te zijn gebeurd (Hd 9:17-18). De doop is 
dus de start van discipelschap in de kracht van de Geest. 
 
(b) Twee kanten van tot geloof komen 
 
Bekering en wedergeboorte, waterdoop en Geestdoop, discipelschap en hemelburgerschap 
zijn als de zes kanten van één dobbelsteen. Ieder paar kent als het ware een menselijke, 
aardse, zichtbare kant en een Goddelijke, hemelse, verborgen kant. Wij moeten ons 
bekeren (Hd 17:30) om een nieuwe weg op aarde te gaan, terwijl wedergeboorte juist 
betekent dat wij ‘uit God’ en niet uit de wil van een man geboren zijn (Jh 1:13). De 
gelovige laat zich dopen en hij zal de belofte van de Vader, de Heilige Geest, ontvangen 
(Jh 7:37-39; Hd 1:4, 8; 2:38). In de waterdoop wordt de gelovige verbonden aan de dood 
en opstanding van de Heer Jezus (Rm 6) en door de Geestdoop kan de gelovige in 
nieuwheid van leven wandelen (Rm 8). Discipelschap gaat over onze zichtbare navolging 
van de verworpen Christus hier op aarde (Mt 10:25 vgl. Jh 15:20; Rm 8:17; Fp 3:10), terwijl 
ons hemelburgerschap gaat over de belofte die nu al klaarligt in de hemel (Fp 3:14, 20-21) 
en over onze verbinding met de verheerlijkte Heer in de hemel (Ef 2:6). 
 
(3) Doorgeven en discipelschap 
 
Het getuigenis van de discipel is dat Jezus Heer is. Omdat Hij alle macht heeft in de hemel 
en op aarde, moeten Zijn discipelen de volken tot discipelen maken en hen onderwijzen 
(Mt 28:19). In het boek Handelingen zien wij hoe de apostelen daarom uitgingen met de 
oproep tot bekering en met tekenen van genezing en bevrijding. Zo maakten zij de komst 
van het koninkrijk van God en de komst van de Koning in woord en daad bekend. Waar 
Jezus Heer is moet zonde, ziekte, gebondenheid en zelfs de dood wijken. De opstanding 
uit de dood was daarom ook een centrale boodschap van de apostelen (o.a. Hd 2:32, 36). 
   
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; Fp 
3:20-21). Om in nieuwheid van leven te kunnen wandelen en als garantie op deze belofte 
van de opstanding, hebben wij nu al de Heilige Geest ontvangen (Rm 8:23; 2Kor 5:5; Ef 
1:14). Zo kunnen wij met ons leven, in woord en daad, doorgeven dat Jezus Heer is. 
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Praktische opdracht 
 
Tot geloof komen heeft zes kanten. Besteed 
in de komende week elke dag aan één kant 
extra aandacht. Onderzoek wat de Bijbel 
zegt over deze kant. Probeer de betekenis 
hiervan te beschrijven en praktisch te maken 
hoe dit zichtbaar wordt in jouw leven. Vraag 
de Heilige Geest om jou hierbij te leiden en 
jou te laten zien hoe je hierin kunt groeien. 
  
Verwerking 
 
1. Bespreek met elkaar de praktische opdracht. Wat heb je hiervan geleerd? Deel ook met 

elkaar hoe deze aspecten zichtbaar worden in jullie leven. 
 

2. Wat betekent het dat wij ‘tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
zijn gedoopt’? Noem twee betekenissen en bespreek ook met elkaar wat dit praktisch 
betekent in ons leven. 

 
3. Leg uit waarom discipelschap begint met de doop en wat hiervan de praktische 

consequenties zijn. 
 

4. Waarom is dopen ‘dwaas’? Wat betekent dit in jouw leven? 
 

5. Romeinen 6 (‘ik wil en kan niet’), 7 (‘ik wil wel maar kan niet’) en 8 (‘ik wil en ik kan’) 
beschrijven als het ware drie stadia in het geestelijk leven. Bespreek met elkaar in 
welke fase jullie zitten. 

 
6. Wat betekent het praktisch in jouw leven dat jij als discipel de verworpen Heer op 

aarde navolgt? 
 

7. Wat betekent het praktisch in jouw leven dat jij als gelovige verbonden bent met de 
verheven Heer in de hemel? 

 
8. Wat betekent het dat wij ook met Christus zijn opgestaan? Bespreek met elkaar wat 

jullie hiervan ervaren in jullie leven. 
 

9. Wat betekent het dat Jezus Heer is in jouw leven? Hoe ervaar je dit zelf? Wat zien 
jullie daarvan bij elkaar? Wat zien de mensen in jouw omgeving hiervan? 
 

10. Beluister met elkaar het lied ‘Doop’ van Sela. Deel met elkaar wat dit lied met je doet. 
 


