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Dienst:  16 januari 2022 

Tekst:  Mattheus 3: 13-17 

Thema:  Gods Naam en Wezen onze redding  

 

 

Kleurplaat voor de kinderen 
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Preekschets 

 

Heel Juda en Jeruzalem ging naar hem toe: Johannes de Doper. Het is een enorme volksbeweging 

geweest rondom zijn prediking en dooppraktijk. Hij verkondigde Gods Koninkrijk dat aanstaande 

is, en hij doopte de mensen als teken van bekering en geloof. Dat is een andere doop dan die van 

ons. De Heilige Doop nu is teken en zegel van onze opname in het genadeverbond, die van 

Johannes was een teken van bekering, een nieuwe start.  

 

En dan komt Jezus van Nazareth, om door Johannes gedoopt te worden. Vreemd, want Hij heeft 

geen teken van bekering nodig: Hij ís de komst van Gods Koninkrijk. Maar de discussie stopt 

waar Christus spreekt over gerechtigheid die vervuld moet worden. Dat heeft Johannes begrepen: 

Zijn doop is het begin van Zijn ambtelijk werk, Zijn éénwording met het volk van Zijn 

Koninkrijk, voor wie Hij alle gerechtigheid zal verwerven.  

 

Opmerkelijk is de nadruk die Mattheus legt op het feit dat Jezus Zelf opstaat uit de doop – Hij 

wordt niet overeind geholpen het nieuwe leven in, Hij staat Zelf daartoe op. En dan gebeurt het: 

dan daalt de Geest van God als een duif op Hem neer en spreekt de Vader Zijn welbehagen uit 

over Zijn Zoon. Nog nooit is er zo’n heldere openbaring geweest van de Drieëenheid als nu bij de 

doop van Jezus door Johannes. Als het ambtelijk werk begint, om gerechtigheid te vervullen, als 

Jezus één wordt met de Zijnen en Hij Zijn reddende werk zal gaan doen – dan is er de volle 

openbaring van de Drieëenheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

 

Toch is dat niet voor het eerst, dat er zo’n openbaring plaatsvindt. Dat is ook zo in Exodus 3. 

Daar openbaart God Zijn Naam aan Mozes: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZIJN, of IK BEN ER 

BIJ. Nadrukkelijk is die Naam verbonden aan het grote verlossingswerk dat dan gaat komen. De 

uittocht uit Egypte is aanstaande.  

 

Wat een wonder. In Exodus wordt de Naam van God geopenbaard, waarin Zijn wezen getekend 

is – en tegelijk is dat nadrukkelijk verbonden aan de verlossing van Zijn volk. In Mattheus zien 

we de openbaring van Gods drieënige Wezen, als Jezus Christus de verlossing van Zijn volk 

aanvangt. Zo is Zijn Naam en Zijn wezen ten alle tijden verbonden aan de verlossing van Zijn 

volk: dat is Gods welbehagen.  

 

Dat is een oneindig rijke prediking van Gods Naam en drieënige Wezen: Hijzelf verbindt het aan 

de redding van Zijn volk. Zo is God. Geloven we dat, belijden we dat? Er zijn soms zoveel 

geestelijke en pastorale vragen. Laten we dan deze twee facetten bedenken: waar Zijn Naam 

weerklinkt, waar Zijn Wezen wordt geopenbaard, daar gaat het Hem om redding, verlossing, 

bevrijding. Van zonde, van dood, van verderf, van gebrokenheid – tot het eeuwige Koninkrijk 

van God vol gerechtigheid.  

 

Denk dan aan onze doop. Wij worden niet gedoopt in de doop van Johannes, het is geen teken 

van onze bekering. Onze doop is verbondsbediening. De Naam van de Heere, de drieënige God 

wordt aan ons en onze kinderen verbonden en we zijn opgenomen in Zijn genadeverbond, met 

zoveel gaven, maar ook met opgaven. Als we beseffen wat dat is, dan ligt daar zo’n oneindige 

rijkdom in. Juist ook in relatie tot Exodus 3 en Mattheus 3: Naam en Wezen, tot redding van 

zonde, tot het eeuwige leven in Gods Koninkrijk.  

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
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Liturgie 

 

Votum en groet  

Zingen:   Psalm 105: 1 en 5 
Geloofsbelijdenis 
Zingen:   Weerklank 443: 1, 5 en 6 
Lezen:   Exodus 3: 13-17 

  Mattheus 3: 13-17 
Tekst:   Geheel 
Thema:   Gods Naam en Wezen onze redding  
   Kindermoment  
Zingen:   Psalm 89: 6 en 7  
Prediking  
Zingen:   Avondzang: 7 
Dankgebed   
Zingen:   Psalm 72: 11 

Zegen 

 

 

Verdiepingsvragen 

 

 

1 Wat is het verschil tussen de doop van Johannes en onze doop?  

 

 

 

 

2 Wat zegt ons het verband tussen Exodus 3: 13-17 en Mattheus 3: 13-17?  

 

 

 

 

3 Gods Naam en Wezen wordt geopenbaard op de kruispunten van verlossing, 

bevrijding en redding. Welke boodschap ligt daarin voor u, jou en mij?  

 

 

 

 

4 Op welke manier kunnen wij rijker en vrijer leven door de Heilige Doop in de Naam 

van de drieënige God?  

 


