
                                                      Mattheus 28:19 

Gaat dan heen, onderwijst al de volken,                                                           

hen dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 

Geestes,                                                                                                                 

lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” 

Jezus over de kinderen: 

1 maakt ze discipelen 

2 laat ze dopen 

3 gaat ze leren 

 

 Gemeente, doopouders, 

 Onderwijs speelt een grote rol in ons leven. Je zit nogal wat jaren 

op school, of je wilt of niet. En als ouders is het in de opvoeding een 

belangrijk element. En voor je het weet dient het zich al aan: de vraag of 

je je kindje op wilt geven voor de basisschool. En dat mag een hele 

serieuze overweging zijn: welk onderwijs laten we ons kind naar toe 

gaan? Welk voortgezet onderwijs? Laten we dankbaar zijn dat er goed 

christelijk voortgezet en bijzonder onderwijs is. En ouders zullen daar op 

zijn tijd ook wel in stimuleren. Zorg dat je je best doet. Je krijgt er later 

spijt van als je het nu op zijn beloop laat. Zullen we overhoren, helpen 

een schema te maken? Want je wilt dat je kind goed onderwijs krijgt en 

er ook zich goed voor inzet.  

 In onze tekst gaat het ook over onderwijs. Onderwijst al de 

volken. Dankzij dit zendingsbevel van de Heere Jezus en dankzij 

zendelingen die vaak hun leven ervoor gewaagd hebben is Gods rijk ook 

hier gekomen. Maar dan blijft het gelden: onderwijst al de volken. Als 

roeping voor ambtsdragers, voor ouders, voor gemeenteleden.  Alleen 

dan moeten we wel aan wat andere vorm van onderwijs denken. 

Letterlijk staat: maakt al de volken tot discipelen. Tot leerlingen. 

Leerlingen van Jezus Christus. Maakt al de volken, dus iedereen, heel de 

bevolking, heel het dorp, heel de gemeente, heel het gezin, leerling van 

Jezus Christus. 

1 maakt ze discipelen 

 

 

 



 Leerling van Jezus Christus. Maar dan moet je niet denken aan 

wat jij onder leerling verstaat. Als je op de Driestar zit heb je heel wat 

leraren. Meestal voor 2, 3 of 4 uur in de week. En volgend jaar heb je 

weer andere leraren. Maar daar moet je niet aan denken bij onze tekst. 

Dan moet je denken aan vroeger, als iemand een vak ging leren. En dan 

naar iemand toeging die dat vak al jaren deed. Schaapherder, jager. En 

dan trok je een jaar of langer met zo iemand op. Dag en nacht was je 

samen. Je keek hoe die man dat deed, je ging met hem mee, volgde hem 

en leerde zo het vak. Daaraan moeten we denken bij: leerling worden 

van Jezus Christus. Daarom typeert het Nieuwe Testament dat ook heel 

radicaal. Die achter Mij wil komen, Mijn discipel wil zijn, die verloochene 

zichzelf en neme zijn kruis open volge Mij. Leerling van Jezus zijn 

betekent: jezelf verloochenen: wat jij wilt, wat jij vindt, wat jij van plan 

bent, wat jij leuk vindt, in Zijn handen leggen. Heere Jezus, wat zegt U? 

Mijn leven is voor U! Alles aan Hem geven: je saldo, je girorekening, je 

tijd op zaterdagavond en zondag, je smart phone en je mobiel, je cd 

speler en je kleding: Heere Jezus: niet wat ik leuk vind, maar wat U 

vindt: zegt U het maar, maakt U het maar duidelijk. En zo je kruis op je 

nemen: wat dat met zich meebrengt: strijd tegen jezelf als je dingen op 

moet geven, dingen af moet stoten, je vlees kruisigen, je zondige aard 

bestrijden. Maar ook het kruis van niet begrepen worden, verdrukking, 

eenzaamheid, vervolging.  

 Dag is onze roeping als ambtsdragers, ouders, leidinggevenden: 

anderen tot Jezus’ discipelen maken. Door ons voorbeeld. Bent u het 

zelf?  Bent u een discipel van de Heere Jezus? Of zit er iets voor in de 

weg? Iets wat het tegenhoudt. Wat je liever hebt dan Hem? Waardoor 

je Zijn discipel niet kunt zijn? Doopouders? Ouders? Leidinggevenden, 

leerkrachten? Een discipel van de Heere Jezus? En door gebed. Omdat 

God alleen harten verandert. En tot deze overgave brengt. Omdat het je 

vurig verlangen is dat je kind op deze leerschool komt leerling van Jezus 

wordt en zal zijn. Want dit is de oefenschool voor de hemel. Kijk, je kunt 

geen beroep gaan uitoefenen als je niet een vorm van onderwijs volgt. 

Daarom zeg je, jo, leer nou, want je moet een beroep hebben later. 

Maar niemand kan in de hemel komen, die niet hier op school komt. 

Leerling van Jezus wordt. Toebereid voor de hemel. Van dat leerling zijn 

van Jezus hangt alles af. Je zaligheid en die van je kind. Hoevaak hebt u 

het over school met uw kind? Hoevaak hebt u het over Jezus’ 

leerschool? Hoevaak hebt u het over het beroep voor uw kind? Hoevaak 

hebt u het over de hemel voor uw kind?  

 

 



 Maar: als u uw kindje ten doop gehouden hebt dan hebt u ook 

beleden dat dat onmogelijk is. Om een mens hiertoe te krijgen. Want wij 

zijn in zonde ontvangen en geboren. En willen niet dat Jezus onze 

Meester zal zijn. Een mens zoekt dat niet, wil dat niet, vecht daartegen 

in. Het ligt bij ons net als bij die aap.  Zoals die aap die een pot zag staan. 

En daarin heel veel lekkers rook en zag. En naar die pot toeliep en zijn 

poot in de opening stak om het snoepgoed pakken. En toen kwam de 

apenvangers en renden naar hem toe. Nou, die aap had zo kunnen 

ontsnappen en in een boom klimmen. Maar… hij wilde die pot met 

snoep niet loslaten. Hij hield met zijn poot die pot vast. En strompelde 

maar wat verder en kon niet in de boom klimmen, want hij wilde die pot 

niet loslaten. En hij werd gevangen en gestroopt. Hebt een pot in uw 

leven? Jij? Die je niet los wilt laten, niet aan Jezus geven? Je cd’s en 

dvd’s, je zaterdagavond, je kleding, je geld, je smartphone? Je wilt het 

vasthouden zoals jij het gewend bent. Wie niet haat, ten achter stelt, 

zijn vader of moeder, man of vrouw, geld en goed, die kan Mijn 

discipelen niet zijn. Wie zijn kruis niet op zich neemt, kan Mijn discipel 

niet zijn.  Die kan Mijn discipel niet zijn. Die wordt gevangen door de 

satan. Die verliest de hemel om een pot snoep….. Zou je jezelf dat ooit 

vergeven?  

 Maakt uw kinderen tot discipelen van Jezus. Als u hebt beleden 

wat in de 1e doopvraag staat, dan weet u: dat is onmogelijk. Ons kindje 

kiest de zonde boven de hemel. Het is in zonde ontvangen en geboren. 

Dat is onbegonnen werk om ons kindje discipel van Jezus te maken.  Dat 

is werk van God, werk van Zijn Geest. Dat leidt tot gebed. Gebed tot 

Hem, Die het wel kan en wil doen. Hoe? Hoe doe je dat? Hoe gebeurt 

dat? God heeft daar twee middelen voor gegeven. Die Hij daarvoor 

gebruiken wil. Daar staan twee dingen genoemd. Twee woorden in 

dezelfde taalkundige vorm die aangeven dat ze bij elkaar horen. 

Dopende en lerende. Door hen te dopen en hen te leren worden 

mensen tot leerlingen van de Heere Jezus. Die twee middelen gebruikt 

de HEERE daarvoor. Dopen en leren. Soms gaat het ene vooraf: leren. 

Dat is zendingssituaties het geval. Leren en dan dopen. Soms gaat he 

andere vooraf: dopen. En daarna het leren.  

2 laat ze dopen 

 Hen dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des 

Heiligen Geestes. In de Naam van: dat is allereerst: op gezag van, in 

opdracht van. De doop is een Goddelijke instelling. Hij wil dat! Daarom 

doet de kerk dopen. En het is ook: iemand onder beheer brengen van. 

Op Naam zetten van. Vergelijk het met jullie kindje.  Dat draagt jullie 

naam, achternaam. Het is een Boogert, een Rijken. Dat betekent: het 

valt onder jullie ouderlijk gezag, verzorging en verantwoordelijkheid. En 



het zou toch vreselijk zijn als Jochanan of Jesse als ze 6 of 8 zijn zouden 

zeggen:  ik loop weg, ik onttrek me aan u als ouders. Ik wil vrij zijn. Ik wil 

andere ouders hebben. Dat zou erg zijn.  

Gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. 

Dan val je onder de drieenige God. Onder Zijn gezag, verzorging, 

verantwoordelijkheid. De Vader zal zorgen: het heil is van Hem. Eeuwig 

leven, kindschap van de Vader, tuchtiging en kastijding om Zijn 

heiligheid te leren. De Zoon zal zorgen: de verlossing, de rechtvaardiging 

om rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Inlijvend in Zijn dood en 

opstanding, verlossend van de duivel en de geestelijke dood. De Heilige 

Geest zal zorgen: de Geest van wedergeboorte en nieuw leven: om te 

leiden tot vergeving en leven uit Christus. Van deze God ben je 

verbondskind.  

 Als je het wat eenvoudig voorstelt. Je bent onder de vloek, 

erfgenaam van de eeuwige dood. Maar gedoopt in de Naam van de 

Vader: Hij geeft eeuwig leven, eeuwig heil. Het grootste goed en 

eeuwige zaligheid. Maar: hoe kom ik bij de Vader? Ik, schuldig, onrein, 

verwerpelijk in Zijn oog? Maar gedoopt in de Naam van de Zoon. Hij 

leidt tot de Vader, hoe ook met schuld beladen: Jezus leidt tot de Vader. 

Maar: hoe kom ik bij de Zoon? Ik, onwillig, onverschillig, ongelovig, 

uitstellerig, vijandig, liefhebber van het kwaad. Maar gedoopt in de 

Naam van de Heilige Geest: Hij brengt zondaren tot de Zoon. Maakt 

onwilligen verlangend, vijanden tot vluchtelingen, onverschilligen tot 

heilbegerigen. Er is hoop. Voor uw kinderen. Voor onszelf. Voor 

onverschilligen, onwilligen, ongeinteresseerden. Omdat de HEERE het 

doet als drie-enige God.  

 Dat houdt het in! Gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest. Wat erg als je als verbondskind wegloopt. Letterlijk 

wegloopt uit de gemeente, uit de diensten van het Woord. Innerlijk 

wegloopt. En het van je afschudt. En bezig bent en blijft om je te 

verzetten tegen deze God van heil. Het heil van de Vader veracht. 

Geestelijk en eeuwig is het, geef mij maar aards en tijdelijk. Het heil van 

de Zoon veracht. Vergeving en rechtvaardiging, wat moet ik ermee? Ben 

ik dan zondaar, ben ik dan verdoemelijk, ben ik dan door en door zondig 

en erfschuldig? Wil er niet in bij me. Te goed om verloren te kunnen zijn. 

Als je het heil van de Geest veracht: laat me toch onwillig blijven, laat 

me mijn gang gaan. Laat me blijven zoals ik ben. Weigeren.  

 Of: leidt de doop tot geloof? Heere, geef wat gij beloofd hebt. 

HEERE, breng me als Geest tot de Zoon, o Zoon, breng mij als Zoon tot 

de Vader. Wilt U dat doen? En U wilt het. Dat hebt U beloofd. En de 

doop brengt tot geloof. Tot overgave aan deze God. En het geloof 

brengt weer tot de doop. Dat U dit allemaal voor mij wilt zijn. Al voor 



mijn geboorte. Dat U mijn God wilt zijn. Dat het volle heil van U mijn 

deel is. Leer mij uit Uw heil te putten. Dag in dag uit. Want U hebt het 

volle heil beloofd en verzegeld. Dat U mijn God bent. Ik sta een drempel 

van Uw paleis, maar heel het paleis van voor mij. O, laat het mij zien. 

Meer zien, volkomen zien, in eeuwigheid zien. Zo leren we ons 

overgeven aan de Heere Jezus tot discpelen. Hem alles toevertrouwen, 

heel ons leven in handen geven. 

3 gaat ze leren 

 Dopende. En lerende. Hiervoor staat in het Grieks het woord 

didaskalein. Daar komen al onze woorden van didactiek vandaan. De 

kunst om te leren, om onderwijs te geven. Dopen en leren. Dat is dus 

heel wezenlijk voor de kerk. Dat er onderwezen wordt. In de kerkdienst, 

in het verenigingsleven, in de gezinnen.  

 Want wat ik voel en wat ik vind en wat ik denk, dat is allemaal 

niet te vertrouwen. Wat mij heel goed voelt kan wel misleiding zijn, kan 

puur menselijk zijn, buiten het geloof omgaan. Wat ik vind en ik denk 

over God, over zonde, over uitverkiezing, over verzoening dat schiet er 

allemaal naast. Mijn verstand is verduisterd en wijst me niet de goede 

weg. Wij moeten dat leren, dat moet ons onderwezen worden. Daarom 

dat accent in de kerkdiensten, op catechisatie op onderwijs, leren.  

 Roeping voor ambtsdragers, leidinggevende, leerkrachten, 

ouders. Leren. Lerende hen onderhouden al wat Ik u geboden heb. Wat 

Ik u geboden heb. Daar valt ook de Heilige Doop onder. Daar valt ook 

het Heilig Avondmaal onder. Daar valt ook de zondag onder, de 

erediensten. Die heeft God geboden. Ouders, dat u uw kinderen leert 

wat de doop is, wat het Heilig Avondmaal is. Wat de kerkdienst is, de 

zondag is. Dat u daarover praat. Dat u daarover voorleest. Doet u dat? 

Tijd daarvoor nemen? U zet ze toch niet voor het gemak achter een 

dvd’tje? U geeft ze toch niet voor het gemak een game computertje? 

Terwijl u aan voorlezen niet toekomt…..  

 En al wat Ik u geboden heb: Jezus’ uitleg van de tien geboden in 

de Bergrede. Leer dat uw kinderen. Niet alleen de daad van moord en 

overspel en diefstal, maar ook de blik van de ogen, het woord van de 

mond, de gedachte van het hart. Daarom zijn we zo huiverig voor de 

media. Zo kritisch over dvd’s,films. Want het roept verlangens in ons op, 

drijft onze concentratie af van de Heere. Leren is uitleggen. Eerlijk en 

kwetsbaar. Waarom je als vader en moeder het niet doet en daarom 

ook je kind niet kunt laten doen. 

 Opdat zij zullen onderhouden wat Jezus ons geboden heeft. 

Onderhouden, daar staat letterlijk: bewaren. Mijn geboden bewaren zei 

Jezus vaak. Nou kun je op twee manieren iets bewaren: sommige  



 

 

 

mensen bewaren alles. Kunnen niks weggooien. En bewaren alles, maar 

ze kijken er nooit naar, maar toch ligt het er maar. Of je bewaart iets 

omdat je het waardevol vindt: de foto van je vriendin, je pinpas, je 

autosleutels, je mooie gouden ketting. Bewaren omdat het kostbaar is 

voor je. Dat zit er hier achter. En dan maakt het verschil. Kijk, een jongen 

liep door bergen met een zware zak op zijn schouders. Zijn vader had die 

op zijn schouder gehangen in een rugzak. En hij liep ermee te zeulen. Er 

zaten vast stenen in dacht hij, zo zwaar. Hij wilde ze eigenlijk van zijn rug 

smijten, dan was hij ervan af. Maar dat mocht niet. En toen zei zijn 

vader: weet je wat er in die zak zit die jij sjouwt? Nou, vast stenen. Zei 

hij. Nee, zei zijn vader, dat is niet waar. Er zitten juwelen in. Als we 

straks weer in de bewoonde wereld zijn, kunnen we die inruilen voor 

wat anders. En toen, toen leek het net of het lang zo zwaar niet woog. 

Dat was natuurlijk niet zo, maar het voelde heel anders. Hij droeg 

juwelen op zijn rug. 

 Kijk, wat Jezus heeft geboden: Zijn dienst, en de huisgodsdienst- 

oefening. Ouders, hoe draagt u dat? Als stenen of als juwelen? Kijk, het 

kost wat strijd en inspanning om Zijn dienst een plaats te geven in het 

gezin. Maar zien uw kinderen u zuchten alsof het stenen zijn of alsof het 

juwelen zijn? Twee keer op zondag en woensdagavonds naar de kerk, 

drie keer per dag Bijbel lezen, de dag afsluiten met een dagboekje. Zijn 

het stenen of juwelen voor u? En Zijn geboden leren: de bergrede. Ja, er 

mag zoveel niet. Zelfs niet in gedachten, en daarom houden we afstand 

tot verzoekingen via de media. Is het een steen voor u of een juweel? 

Wat merken uw kinderen? Is God dienen het sjouwen van een zak met 

stenen of het dragen van een kostbare juwelen die u wilt bewaren voor 

uw nageslacht?   

 Bewaren zit ook in: bewaken. Want het wordt bedreigd. Wat 

waardevol is word bedreigd. Een muntje van 5 eurocent maakt niemand 

jacht op, een bedrag van € 1000,-- ligt anders. De ware godsdienst is 

veel waard. En daarom bedreigd. Satan wil dat wegstelen. Je 

huisgodstoefening. Geen tijd, te druk, kinderen willen toch niet. Satan 

wil dat aantasten. De rijkdom van de kerkdienst. Dor je heel de week 

druk te laten zijn, zaterdagavond bezet en zondag te moe. Bewaren: 

wees waakzaam. Elke dag weer. Elke week weer. Want het wordt 

bedreigd, er wordt op geloerd.  

 



Doopouders, dat uw kinderen leerlingen van de Heere Jezus zullen 

worden. Dat hebt u uitgesproken als uw diepste wens en verlangen. De 

Heere geeft twee middelen die Hij gebruiken wil: Dat u ze zult laten 

dopen en dat u ze zult leren bewaren wat Hij u geboden heeft. Het ene 

hebt u vanmorgen mogen doen: laten dopen. Het andere is een 

levenslang proces. Om te leren. Hoe kostbaar al Gods inzettingen en 

geboden zijn. Meer waard dan een zak juwelen. Weet u wat u nodig 

hebt? Een hart dat Hem liefheeft. Dat u zelf leerling van de Heere Jezus 

bent en elk weer bent.   

Wanneer doe je dat? Je leven zo uit handen geven? Leerling 

worden van Jezus? Als je Hem kent! Als je Hem vertrouwt. Omdat Hij de 

Borg en Middelaar is. De Zaligmaker. Die overzet uit de satans rijk in 

Gods rijk. Die Zichzelf daarvoor gegeven  heeft. Die Zijn bloed stortte om 

slaven van de duivel leerlingen van Hem te maken. 

 En als we gedoopt zijn: we zijn op Naam geschreven van de 

drieenig God,  we worden geleerd Gods inzettingen en Jezus geboden te 

onderhouden, de waarde ervan te kennen. Dan en zo zullen we Jezus’ 

leerlingen zijn. Zijn Naam eens belijden in openbare geloofsbelijdenis. 

Wat is dat? Dat je deze God heb nodig gekregen. Ik ben zo verloren dat 

alleen Hij mij redden kan. Zo verloren, zo blind, zo schuldig, zo onwillig 

dat de drieenige God alleen mij redden kan. Dan ben ik driedubbel 

verloren: ik heb niet, ik verdien niet en ik wil en kan niet. En daarom heb 

ik de Vader, de Zoon en de Heilige Geest nodig.  

 En ik heb geleerd de waarde van Gods inzettingen en van al Jezus 

geboden. Zij zijn als juwelen voor mij: Zijn dienst, Zijn Woord, Zijn 

geboden, Zijn grenzen. Ze zijn me kostbaar geworden. Is dat zo? Of is 

het nog steeds een last voor je? Was ik eigenlijk maar van God af. Dan 

leef je zo gevaarlijk. Dan leef je onder Gods toorn en in de greep van 

satan en de tijd tikt door en door en door……  Heerlijk als dat veranderd 

is. Leer mij Uw geboden doen, leer mij meer en meer die juwelen zien 

en op waarde schatten. Leer me meer en meer mezelf verloochenen en 

mijn kruis op me nemen. Opdat ik leerling van u ben. Toebereid voor de 

hemelse heerlijkheid. 

                                                 Amen. 

     

  

   

  


