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Voorwoord:
Dit artikel kan als antwoord dienen op sommige Sabellianisten die leren dat gelovigen enkel in de
naam van Jezus moeten gedoopt worden. Zie over het Sabellianisme, dat een vorm van Unitarisme
is (niet-trinitarisch), dit artikel:
“Pas op voor het Sabellianisme!”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sabellianisme.pdf.
Let op: de geest van het Sabellianisme wordt ook uitgedragen op:
→ Site: http://www.wat-is-waarheid.info/, in hun artikel “De drie-eenheid, wat is er mis mee?”:
http://www.wat-is-waarheid.info/drie-eenheid.htm.
→ Site: http://www.eindtijdinbeeld.nl/index.htm, in hun studie “Openbaring 5” onder “7 hoornen en
7 ogen”: http://www.eindtijdinbeeld.nl/Studie%20Openbaring%205..htm.
Pas op voor deze ketterij! Er is niet één God in drie “verschijningsvormen”, “aspecten”, “manifestaties” of “ambten” - Er is één God in 3 Personen! (MV)
___________________
In het Nieuwe Testament is er geen passage te vinden waar iemand gedoopt wordt onder het uitspreken van de (ingekorte) formule: “Ik doop u in de Naam van de Heer Jezus”, alhoewel Petrus de
opdracht gaf dat kandidaten “gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere” (Hand. 10:48).
Als we het boek Handelingen lezen vinden we uitdrukkingen “gedoopt in de Naam van de Heere
Jezus” (Hand. 8:16; 19:5), “gedoopt … in de Naam van Jezus Christus” (Hand. 2:38), en “gedoopt
… in de Naam van de Heere” (Hand. 10:48; 22:16). We zien hier drie verschillende uitdrukkingen.
Dit betekent dat de oproep om gedoopt te worden in Jezus’ naam niet gebruikt werd als een technische formule door de Kerk
A.T. Robertson legt uit dat het dopen gebeurde…
“…op gezag van de Heer Jezus, vermits Hij het Zelf had bevolen (Mattheüs 28:19) en dit het
universele apostolische gebruik was. De naam van Jezus sluit al de rest in, inbegrepen de Triniteit (Vader, Zoon en Heilige Geest). Lukas1 geeft geen formule op maar legt eenvoudig uit dat
deze mensen een juist voorwerp van geloof (Jezus) hadden en nu werkelijk werden gedoopt”.
Wanneer het Nieuwe Testament zegt “gedoopt in de naam van Jezus” dan betekent dit eenvoudig
dat de kandidaat werd gedoopt in de gelovigendoop, niet in de doop van Johannes, niet in de proselietendoop, of enig andere doop. De naam Jezus onderscheidde die doop van andere types van doop.
Maar de eigenlijke formule die moet uitgesproken worden tijdens de doop wordt gevonden in Mattheüs 28 en komen uit Jezus’ mond:
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Lukas is de schrijver van Handelingen.
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“Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. 20 En zie, Ik ben
met u al de dagen, tot het einde van de wereld”2 (Mattheüs 28:19-20).
Om te bewijzen dat de uitdrukking “in de naam van Jezus” een verklaring was voor een christelijke
doop, kunnen we naar Handelingen 19 kijken. Toen Paulus hen vroeg “Waarin bent u dan gedoopt?” antwoordden zij: “In de doop van Johannes” (19:3). Waren zij gedoopt in de naam van
Johannes? Werden de mensen die gedoopt werden door Johannes en de zijnen, in Johannes’ naam
gedoopt. Natuurlijk niet! Maar dit zou wel zo moeten zijn volgens de Sabelliaanse Oneness interpretatie van het boek Handelingen als daar gezegd wordt “in de naam van Jezus”. Uiteraard wordt
in Handelingen 19:3 niet bedoeld dat zij Johannes’ naam op de doop betrokken, of dat zij geestelijk
in Johannes werden ondergedompeld. Als er in 1 Korinthiërs 10:1-4 staat “dat allen [Israël] in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee”, is dat een duidelijke verwijzing naar Mozes’ leiderschap
en Gods bevrijding. Mozes’ naam werd niet over het volk uitgeroepen toen zij onder de wolk waren
(Exodus 13:21) en door de zee gingen (Exodus 14:22).
De discipelen werden door Jezus opgedragen de Trinitarische formule in Mattheüs 28 uit te spreken, maar de taal van handelingen verwijst naar de verklaring voor de doopkandidaat.
De actieve stem3 wordt gebruik in Mattheüs 28:19, maar de passieve stem4 wordt gebruikt waar we
van de doop in de naam van Jezus horen in Handelingen of de brieven van Paulus. De discipelen
werden bevolen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, terwijl de potentiële kandidaten bevolen werden zich te laten dopen in de naam van Jezus (Hand. 2:38). (Crehan,
Early Christian Baptism and the creed; a Study in Ante-Nicene Theology, p.76, 88).
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Dit is een inzetting die geldt tot aan het einde van de wereld! Niet van voorbijgaande aard.
Mattheüs 28:19: “doop hen”.
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Zie bv. Hand. 2:38: “laat ieder van u gedoopt worden”.
3

2

