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De doop als antwoord van levend geloof 
(kernteksten bij de prediking op 4 februari 2007 EDRN) 

J.C. Bette 
 
 
 
Waar het mee begon 
‘Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, 
tenzij hij geboren wordt uit water en Geest… God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God 
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de 
wereld door hem te redden.’ 
 
In dit bijbelgedeelte (Joh. 3:1-21) wordt beschreven hoe ene Nikodemus contact zocht met de 
Here Jezus. Waaróm hij dat deed, laat zich raden. De tekenen die hij de Heer had zien doen, 
hadden hem aan het denken gezet. Maar wilde hij een eerlijk oordeel over Hem kunnen vellen, 
dan moest hij Hem eerst zelf hebben gesproken, zo was zijn mening. Vandaar dat hij de Here 
Jezus opzocht om met Hem in gesprek te komen. In de manier waarop hij de Here Jezus tegemoet 
trad, ontpopte hij zich als een echte leraar. Zijn benadering was typisch verstandelijk. Hij begon 
niet met een vraag, maar met een verklaring. Op grond van al die tekenen kon hij geen andere 
gevolgtrekking maken dan dat Jezus een leraar moest zijn die door God was gestuurd (vgl. 
Hand.2:22). Nikodemus beriep zich voor deze conclusie op het algemene gevoelen, dat niemand 
zulke grote wonderen tot stand kon brengen als God niet met hem was (voor het ‘God met hem’, 
vgl. Luc.1:28,66; Hand.7:9; 10:38; 11:21). Van dat gevoelen maakte hij zich nu spreekbuis, 
vandaar het ‘wij weten’. En omdat hij wist dat Jezus een bijzondere kennis van de Schriften bezat, 
sprak hij Hem eerbiedig met ‘rabbi’ aan. 
 
Meer dan emotie  
Met een nogal paradoxale uitspraak, die Hij even later in wat andere bewoordingen zou herhalen 
(vs.5), beantwoordde de Here Jezus die verklaring van Nikodemus. Hij begon met een plechtige 
verzekering in de vorm van een dubbel ‘amen’ (vgl. bv. vs.11; 1:52; 5:19,24,25). Met dit 
antwoord wilde Hij Nikodemus er de ogen voor openen dat zijn benadering verkeerd was. 
Nikodemus wilde graag ‘het Koninkrijk Gods zien’ (Johannes gebruikt alleen hier en in vs.5 het 
begrip ‘Koninkrijk Gods’) oftewel ‘het Koninkrijk Gods binnengaan’ (vs.5), d.w.z. hij wilde 
daarin graag delen (vgl. voor deze betekenis van ‘zien’ vs.36). Maar daarvoor was méér nodig dan 
een-diep-onder-de-indruk-zijn van Zijn tekenen en wondermacht. Het kwam er dan op aan die 
wonderen van de Here Jezus te zien als tekenen van het rijk van God. En dát zou Nikodemus 
alleen kunnen, als hij opnieuw geboren zou worden. Over die uitdrukking ‘opnieuw geboren 
worden’ is nogal wat te doen geweest. Het woordje anōthen kan nl. zowel ‘opnieuw’ betekenen 
alsook ‘van boven’. Voor de eerste betekenis pleit het misverstand waarvan Nikodemus in het 
volgende vers blijk geeft (vs.4 - ‘voor de tweede maal’) en tevens de gedachte van de 
‘wedergeboorte’ die we elders in het NT tegenkomen (Tit.3:5; 1 Petr.1:3,23). Een argument vóór 
de vertaling ‘van boven’ vormt de inhoud van vs.31 én wat er staat in 1:13 (het ‘uit God 
geboren’). Niet, dat er sprake is van een wezenlijk verschil: de Heer doelt hier op een geboorte uit 
de Geest (zie vs.5,8) en daarop is zowel het ‘van boven’ (‘uit God’, 1:13, vgl. 1 Joh.4:7) als het 
‘opnieuw’ van toepassing. Zo beantwoordde de Here Jezus het ‘tenzij’ van Nikodemus ook met 
een ‘tenzij’. 
 
Een nieuwe geboorte 
Op die voorwaarde van een nieuwe geboorte reageerde Nikodemus van zijn kant met een 
tegenwerping in de vorm van een tweetal vragen, die hij als een paradox formuleerde. Op die 
manier wilde hij het zijns inziens onzinnige van wat de Here Jezus zo nadrukkelijk zei, laten 
uitkomen (vgl. 6:52). Met zijn eerste ironische vraag gaf hij er blijk van het ‘geboren worden’  
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waarover de Heer het had, alleen in letterlijke zin te verstaan. En dat ‘geboren worden’ gebeurde 
met een mens toch enkel aan het begin van zijn leven. Hoe kon dat nu met iemand plaatsvinden 
die al op leeftijd was gekomen?! Juist als een mens oud was geworden (waarbij hij niet aan 
zichzelf gedacht hoeft te hebben), besefte hij eens te meer dat zo’n geboorte zich maar één keer 
voltrok. Vandaar dat hij er nog op liet volgen: een mens kan toch door zijn moeder niet voor een 
tweede maal ter wereld gebracht worden?! (Hij vatte dit ten onrechte op in de zin van: voor de 
tweede keer langs de natuurlijke weg.) In ieder geval blijkt uit de manier waarop Nikodemus 
reageerde, dat er heel wat verschil zat tussen zijn denktrant en die van de Here Jezus. Zo gezien 
moesten de woorden van de Heer hem wel raadselachtig  in de oren klinken (vgl. 2:19; 4:10; 6:52; 
8:58). 
 
Op de vragen van Nikodemus ging de Here Jezus niet direct in. In plaats daarvan herhaalde Hij in 
wat andere bewoordingen nog eens Zijn uitspraak van daarnet (vs.3). Ter verduidelijking verving 
Hij het ‘van boven’ (anōthen) door ‘uit water en Geest’. En de uitdrukking ‘het Koninkrijk Gods 
zien’ veranderde Hij in ‘het Koninkrijk Gods binnengaan’. Dat laatste hield duidelijk een 
bestraffing in. Nikodemus dacht helemaal ten onrechte aan een opnieuw ‘ingaan’ in de 
moederschoot. Hij had kunnen ‘weten’ (vs.2) dat het om heel andere dingen ging. Zodoende liet 
hij blijken aan het ‘zien’ (vs.3) nog niet toe te zijn. Het draaide om het ‘ingaan in het Koninkrijk 
van God’. En op grond van het getuigenis van Johannes de Doper had Nikodemus kunnen weten, 
dat dáárvoor een ‘geboren worden uit water en Geest’ nodig is. Met het oog dáárop doopte 
Johannes met water (zie 1:26,31). Maar de Messias zou dopen met de Heilige Geest (zie 1:33), 
een doop die het nieuwe leven schept. En zo gaven die twee, ‘water en Geest’ tezamen aan welke 
nieuwe geboorte toegang verschafte tot het Koninkrijk van God. Trouwens, al uit het getuigenis 
van het OT hadden Nikodemus deze zaken bekend kunnen zijn. In Ezech.36 staat te lezen dat de 
Here de joden uit de verstrooiing onder alle volken zou verzamelen en hen weer in hun eigen land 
zou doen wonen (vs.24). Hij zou dan zuiver water op hen sprengen en hen zo reinigen van al hun 
ongerechtigheden (vs.25). Een nieuw hart en een nieuwe geest zou Hij hun dan geven (vs.26). Hij 
zou Zijn Geest in hun binnenste geven (vs.27). M.a.w.: door water en Geest zou uit hen een nieuw 
volk ontstaan, dat alsnog naar Gods geboden zou leven (vs.27). Dat moest ‘een leraar van Israël’ 
(zie comm. vs.10) als hij toch weten! We moeten hierbij opmerken, dat de doop van Johannes een 
voorlopig karakter had; later zal van allen die tot geloof komen verlangd worden dat zij zich laten 
dopen op gezag van de naam van Jezus (Hand.2:38; 19:3-5), opdat zij ook gedoopt zullen worden 
met de Heilige Geest (Hand.2:38; 19:6, zie ook Tit.3:5). De doop met de Geest kon immers pas 
plaats vinden na Jezus verheerlijking (7:39; 16:7). Wanneer Jezus dus spreekt over het geboren 
worden uit water en Geest, gaat het op dat moment eigenlijk om iets wat pas in de toekomst zal 
plaatsvinden, maar Nikodemus had door het OT en de woorden van Johannes reeds van deze weg 
kunnen weten. 
 
De basis voor geloof en doop 
Wat verder in het gesprek (vs. 16) vatte de Here Jezus in één zin samen wat Hij allemaal tegen 
Nikodemus gezegd had. Je zou dit het Evangelie in het Evangelie kunnen noemen: de hele 
boodschap van de verlossing is erin uitgedrukt. Daarvoor wees Hij Nikodemus op het goddelijke 
heilsplan, dat verwezenlijkt zou worden langs de weg van de verhoging van de Zoon des mensen 
aan het kruis. Nu liet Hij hem zien wat daarvan de diepste grond was: Gods weergaloze liefde 
voor de wereld. Om aan te geven hoe groot die liefde van God wel was, staat het ‘zó’, ‘in die 
mate’ nadrukkelijk voorop. In Zijn liefde voor de wereld ging God zo ver, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon ‘gaf’. De term ‘Zoon des mensen’ is hier bewust vervangen door ‘Zijn 
eniggeboren Zoon’. M.a.w.: God gaf het liefste, het kostbaarste dat Hij had (vgl. Gen.22:16; 
Rom.8:32). Verder heeft ‘geven’ in dit verband niet alleen betrekking op de zending van de Zoon 
in de wereld (vs.17), maar ook op diens overgave in de dood (in de zin van ‘heeft prijsgegeven 
aan de dood’, Rom.8:32, vgl. Rom.4:25; 5:8). Wat in dit vers staat, doet ook sterk denken aan 1 
Joh.4:9-10. Met het begrip kosmos doelde de Heer hier op de zondige, van God vervreemde 
mensenwereld. Over deze wereld ontfermde God Zich in oneindige liefde. Met als doel dat 
iedereen die in Zijn Zoon zou geloven niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Het 
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was Hem erom begonnen haar voor de kwade mogelijkheid van het verderf, van het gericht 
(vs.18,36) te bewaren. Maar dat hield dan wel in, dat men in de Zoon zou moeten geloven (vs.36). 
 
Onderwijs over geloof en doop 
De woorden van de Opgestane Heer in Marcus 16 (verzen 15-18) geven in het kort iets van het 
onderricht weer dat Jezus de discipelen na Zijn opstanding heeft gegeven. De Here Jezus stuurt 
Zijn discipelen de wereld in om het Evangelie te prediken. Johannes de Doper was begonnen met 
prediken (1:4), Jezus zette dit voort (1:14) en stelde discipelen aan om ook te prediken (3:14). 
Voor Jezus’ sterven was de oproep tot bekering inhoud van de prediking (6:12). Nu, nadat de 
Heiland is opgestaan, krijgen de discipelen de opdracht voluit het Evangelie te prediken, d.w.z. de 
vreugdeboodschap van Jezus’ opstanding en overwinning te verkondigen tot behoud van een ieder 
die gelooft (vs.16). De laatste woorden van dit vers kunnen opgevat worden als ‘de ganse 
schepping’, maar ook als ‘alles wat schepsel is’. In de eerste betekenis zijn deze woorden vrijwel 
synoniem met ‘de gehele wereld (aarde)’ in het eerste gedeelte van het vers. In de tweede 
betekenis gaat het om ‘alle schepselen’, dat wil zeggen ‘alle mensen’, zoals in Col.1:23 (vgl. ook 
2Cor.5:17 en Gal.6:15). Elke mens die God heeft gemaakt, moet tot Hem worden teruggeroepen 
met het Evangelie van Jezus Christus! 
 
Het Evangelie dat wordt verkondigd, stelt mensen voor de keus om te geloven in Jezus Christus of 
om niet in Hem te geloven. Daarvan hangt het af of iemand wordt behouden (van sōizō, ‘redden’, 
het gaat hier om eeuwig behoud zoals in 8:35, 10:26 en 13:13) of wordt veroordeeld (kata-krino- , 
‘veroordelen’, hier bij het laatste oordeel). De Here Jezus die Zichzelf als een misdadiger liet 
veroordelen om mensen te behouden, zal tenslotte hen veroordelen die weigeren Zijn aanbod van 
behoud aan te nemen. Joh.3:16 zegt hetzelfde in andere woorden: eeuwig leven hebben of 
verloren gaan. De doop wordt wel in één adem met geloof genoemd, omdat geloof en doop twee 
zijden van één medaille zijn. Door de doop wordt het geloof zichtbaar. Het is het teken en het 
getuigenis dat iemand bij Christus hoort (vgl. Gal.3:26,27).  
 
Gedoopt worden in de naam van Jezus 
Door Jezus, wanneer Hij na zijn opstanding spreekt over het toevoegen van de niet-joodse 
volkeren tot zijn Rijk, wordt er een verband gelegd tussen doop en geloof, tussen doop en 
bekering: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des 
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb’ 
(Matt.28:19). Het ‘maken van een volgeling’ gebeurt via doop en onderwijs. Dit vers staat in de 
gebiedende wijs: maakt tot discipelen. Een discipel van Jezus is iemand, die een persoonlijke 
relatie met Hem heeft en Zijn onderwijs ook weer aan anderen doorgeeft. Men wordt een discipel 
door 1. gedoopt te worden en 2. onderwezen te worden (vs.20). De doop is het begin, de inwijding 
van de discipel. ‘In (eis = tot) de naam’ geeft het doel en het gevolg van de doop aan. Door de 
overgave in de doop belijdt men het eigendom te zijn van God (van de Vader, van de Zoon en van 
de Heilige Geest). Met deze woorden ‘in de naam van ...’ gaf Jezus geen doopformule (vgl. 
Hand.8:16 e.a.), hoewel het noemen van de naam van de drie-enige God bij de doop de meest 
gepaste wijze is om de relatie tussen God en dopeling aan te geven. 
 
Het mag duidelijk zijn dat de doop hier de inwijding van de volgeling is, waardoor deze ook 
toetreedt tot de messiaanse geloofsgemeenschap van de christelijke gemeente. De christelijke 
doop die de apostelen na de hemelvaart van Jezus praktiseren wordt in het Nieuwe Testament dan 
ook niet afgezet tegen, maar ligt juist in het verlengde van de doop van bekering die Johannes de 
Doper preekte. Lucas verwoordt de verkondiging van Petrus als volgt: ‘Bekeert u en een ieder van 
u late zich dopen’ (Hand 2:38). Ook hier dus een directe relatie tussen doop en bekering en de 
gedachte van de doop als inwijding.  
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Wat moeten wij doen om behouden te worden? 
Het antwoord van Petrus zoals beschreven in Hand.2 is eenvoudig en omvat drie elementen: 
bekering, doop op de naam van Jezus Christus en de vervulling met de Heilige Geest. meta-
noēsate (bekeert u) is een gebiedende wijs van de aoristus, die een direct te vervullen opdracht 
inhoudt. Bekering heeft het karakter van een beslissing. Bekering betekent eigenlijk verandering 
van gedachten, van gezindheid, van mentaliteit. Men moet zich bekeren van zonde (8:22; 14:15), 
van dode werken (Hebr.6:1), van de afgoden (1 Thess.1:9) tot God (15:19; 20:21; 26:20; 1 
Tess.1:9) en tot de Here Jezus Christus (9:35; 11:21; 2 Cor.3:16; 1 Petr.2:25), d.w.z. tot geloof in 
God (Hebr.6:1) en in de Here Jezus (20:21). Bekering is enerzijds een opdracht aan de mens, 
anderzijds wordt de oproep daartoe en de ‘vergeving der zonden’ door God geschonken (5:31; 
11:18). De tweede stap is de doop ‘op de naam van Jezus Christus’ die ‘vergeving van zonden’ 
met zich brengt (22:16; 1 Cor.6:11; vgl. 1 Petr.3:21 bede om een goed geweten). Deze doop in 
water mag echter niet losgemaakt worden van de bekering (5:31; Luc.24:47) en het geloof (10:43; 
26:18) die ook voorwaarden zijn voor de ‘vergeving van zonden’. Zie verder voor de doop in 
water 19:3vv. Het voorzetsel ‘op’ heeft hier de betekenis ‘op gezag van’, d.w.z. dat de doop 
geschieden moet zoals Jezus dat heeft opgedragen (Matt.28:19). Dit houdt ongetwijfeld ook in een 
aanroepen van de naam van Jezus (vgl.22:16). Samenhangend met de bekering en de doop in 
water zullen de gelovigen ook de doop met de Heilige Geest ontvangen (vgl. 10:47; 19:2-6; 
Joh.3:5; Tit.3:5; Hebr.6:2). De inhoud van dōrea (gave) is niet een geestesgave (charisma, vgl. 1 
Cor.12:4), maar de Heilige Geest Zelf (vgl. 10:45; 11:17; Hebr.6:4) die de gelovigen vervult. 
 
Na de ernstige woorden over het oordeel over levenden en doden in Hand. 10:42vv. volgt nu de 
boodschap van de vergeving van zonden. De woorden van Petrus worden door de profeten 
bevestigd. Strikt genomen hebben de profeten niet allen direct getuigd van de vergeving, die een 
mens kan ontvangen door het geloof in Jezus Christus, maar ‘alle profeten’ hebben wel getuigd 
van de Messiaanse heilstijd. Eén van de kenmerken van deze heilstijd is de vergeving van zonden 
(vgl. Jes.33:24; Jer.31:34; 33:8; 50:20; Dan.9:24; Micha 7:18). Petrus gebruikt de tegenwoordige 
tijd ‘getuigen’, omdat de profeten door middel van de Schrift nog altijd spreken. De vergeving 
van zonden wordt geschonken door de Messias, Jezus Christus (5:31; 13:38; Luc.24:46). Men 
ontvangt die vergeving door te geloven ‘in Hem’ (vgl. Rom.3:22,26). Het gebruik van het 
voorzetsel eis (in, naar, tot, gericht op) maakt duidelijk, dat dit geloof niet bestaat uit het voor 
waar houden van een aantal feiten (zoals kruisiging en opstanding), maar dat dit geloof 
(vertrouwen) ‘gericht is op’ de persoon van Jezus Christus. Met ‘Zijn naam’ (vgl. comm. 3:6,16) 
wordt zoals gebruikelijk de persoon van de Here Jezus bedoeld. In het vorige vers werd de 
boodschap van het Evangelie beperkt tot ‘het volk’ Israël (vgl. 5:31: om Israël bekering tot 
vergeving van zonden te schenken). Nu echter geldt het aanbod van vergeving voor ‘ieder die in 
Hem gelooft’, zonder onderscheid (vgl.11:18). 
 
Petrus is niet in staat zijn prediking af te maken (vgl. 11:15), want zijn woorden worden 
onderbroken door een uitstorting van de Heilige Geest over allen die naar de verkondiging van het 
Evangelie luisteren. Evenals in 8:16 is hier sprake van een ‘vallen’ van de Heilige Geest op 
mensen. Dit is blijkens vs.45-47 en 11:15-16 synoniem met het uitgestort worden van, het vervuld 
worden en het gedoopt worden met de Heilige Geest. Opmerkelijk is het dat de Heilige Geest hier 
komt over gelovigen die nog niet gedoopt zijn in water (vs.47-48). Dit was ongebruikelijk (vgl. 
19:5-6), al gebeurde het bij uitzondering wel vaker (vgl. 9:17). Hier is het vallen van de Heilige 
Geest een bevestiging van Petrus’ laatste woorden, dat ‘ieder die gelooft vergeving van zonden 
ontvangt’. Bovendien neemt God opnieuw het initiatief. Daarmee wordt voorkomen dat de joodse 
gelovigen (vs.45) er op gaan aandringen, dat Cornelius en de zijnen eerst moeten worden 
besneden, voordat zij gedoopt kunnen worden. Verder wordt Petrus op deze wijze ook 
geruggesteund bij zijn verantwoording aan de joodse gelovigen in Jeruzalem (zie comm. 11:17). 
Het is namelijk onmogelijk om mensen die God vervuld heeft met de Heilige Geest als onheilig of 
onrein te beschouwen. Ook al vermeldt Lucas dat hier niet, toch is er sprake van geloof bij Petrus’ 
toehoorders (zie 11:17). Op grond van hun geloof in de Here Jezus werden zij vervuld met de 
Heilige Geest. Dan worden ze op grond van dit getuigenis ook gedoopt in water. 


