
Vragen ter overdenking/bespreking  Zondag 20 januari 2019 
  Bediening Heilige Doop 
   

 

Schriftlezing/tekst: 

Schriftlezing: Mattheüs 3: 13 - 17 

Kerntekst: Mattheüs 3: 15  

 

Thema en punten: 

Johannes’ doop voor Jezus? 

1. Ondenkbaar?  2. Vervulling  3. Zoon 

 

 

 

Vragen: 

1. (Voor de kinderen) De Heere Jezus was geen zondaar. Toch werd Hij gedoopt. 

Waarom? 

 

 

2. Johannes weigert om Jezus te dopen. Wat is de reden van deze weigering? 

 

 

3. Waarom spreekt Jezus over het vervullen van ‘alle gerechtigheid’? 

 

 

 

4. a.   Welke geschiedenis uit het Oude Testament hoor je terug in de woorden: ‘Gij

 zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelke Ik Mijn welbehagen heb.’?  

 

b.  Wat heeft de doop van de Heere Jezus daarmee te maken? 

 

 

 

Om verder over na te denken van J.C. Ryle: 
 

Laat ons opmerken de stem van de hemel die werd gehoord bij de Doop van onze Heere. We 

lezen: ‘En er geschiedde een stem uit de hemelen: ‘Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken 

Ik Mijn welbehagen heb.’ 

 

Die stem was de stem van God de Vader. Die verklaarde de wonderlijke en onuitsprekelijke 

liefde die in alle eeuwigheid heeft bestaan tussen de Vader en de Zoon. ‘De Vader heeft de 

Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.’ (Joh. 3: 35). Het verkondigt de volle en 

volledige goedkeuring van Christus’ doel om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Het 

zegt ons dat de Vader de Zoon aanvaardt als Middelaar, Inhoud en Borg van het nieuwe 

verbond.  

 

Er is een rijke goudmijn van troost in deze woorden voor alle gelovige lidmaten van Christus. 

In zichzelf en in hun eigen daden, zien ze niets dat God behaagt. Ze zijn zich dagelijks bewust 

van zwakheid, tekortkoming en onvolkomenheid in al hun wegen. Maar laten ze zich 

herinneren dat de Vader hen ziet als leden van Zijn geliefde Zoon Jezus Christus. Hij ziet in 

hen geen zonde. Hij ziet hen als ‘in Christus’. Gekleed met Zijn gerechtigheid en Zijn 

verdienste hen toegerekend. Ze zijn aanvaard in de Geliefde. En als het heilig oog van God op 

hen ziet, heeft Hij daarin Zijn welbehagen.  
  


