
 
 

 

SCHRIFTGEDEELTE 

Mattheüs 3:13-17 

 

THEMA  

De Heere Jezus gedoopt  

 

EXEGESE 

Mattheüs 3:13-17  

Vers 13-15 Dit eerste vers begint met een woord dat verwijst naar een officiële 

ambtsaanvaarding. Jezus doet dit door Zich allereerst te laten dopen. Johannes heeft daar 

eerst moeite mee. Jezus heeft toch geen doop tot bekering nodig? Nee, maar Jezus wil wel 

Gods wil volbrengen. De verwijzing naar Gods gerechtigheid wijst op Gods reddende 

gerechtigheid. Het is die gerechtigheid waardoor God het mogelijk maakt dat zondaren door 

Hem worden aangenomen tot kinderen. Daarvoor moest de Heere Jezus Zich laten dopen. 

Wat daar gebeurt, is wat Luther ‘de vrolijke of wonderlijke ruil’ noemde: de zondaren die zich 

bij Johannes lieten dopen, gingen vuil in het water onder om schoon boven te komen. Jezus 

ging schoon onder water om vuil boven te komen. Zo maakt Hij duidelijk dat Hij de zonden van 

de wereld op Zich wil nemen. 

 

Vers 16-17  Als de Heere Jezus omhoog komt uit de Jordaan, zie je iets van de vervulling 

van de profetie van Jesaja 64:1. De hemel gaat open. Wat hier gebeurt, is bijna niet te 

beschrijven. Het is heel het Evangelie in een paar verzen. De drie-enige God openbaart hier 

Zijn liefde. Het is de liefde van de Vader, Zoon en Heilige Geest ter wille van zondaren. Deze 

tekst is een zogenaamde klassieke bewijstekst voor de leer van de Drie-eenheid. Deze leer 

heeft alles te maken met het zicht op Gods liefde die in Christus geopenbaard wordt en door 

de Heilige Geest wordt toegepast. 

Johannes ziet het gebeuren en hoort de stem. Voor hem wordt daarmee duidelijk gemaakt: 

‘Deze is de Messias’. Daarmee weet Johannes ook dat zijn taak er op zit. Hij was slechts 

heraut. Nu is het de tijd voor de Koning. 

 

GELOOFSLEER 

HC zondag 8  De Drie-eenheid 

HC zondag 9  God de Vader 

HC zondag 12  De ambten van Christus 



 
 

HC zondag 20  De Heilige Geest 

HC zondag 27  De doop 

Galaten 5:19-26 De vrucht van de Geest 

 

GEBEDSPUNTEN 

• Bid of God de beloften van de doop uit wil laten komen in ons leven. 

• Dank voor het werk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.  

• Bid of de Heere de zonde uit ons leven weg wil nemen, en het goede daarvoor in de plaats 
wil laten komen.  

 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Psalm 119:3  Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest  

Psalm 40: 4,5 en 8 Brandofferen, noch offer voor de schuld  

   Johannes bij het water  

   Ere zij aan God de Vader 

   Create in me a clean hart 

   Hij kwam bij ons heel gewoon 

   Ik heb je bij je naam geroepen  

   Looft nu God, want Hij is goed  

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 

Pak een bak met water en stop onderin een waterdicht doosje. Stop in het doosje een briefje. 

Schrijf op het briefje: Dit is de opdracht van God.  

 

Laat aan het begin een van de kinderen het doosje uit het water halen en voorlezen wat er 

op het briefje staat.  

 

Geef de kinderen de opdracht: In het verhaal van vandaag vindt er iemand ook een opdracht 

in het water. Wie vindt die opdracht? En wat is de opdracht die Hij vindt? 


