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Afscheidsrede



6 De genade van het doopsel

Vandaag wil ik bij mijn afscheid wat nadenken over het doopsel. De doop die 
Jezus onderging, en talloos vele malen is afgebeeld. De doop die elke christen 
krijgt toegediend en in de theologische reflectie niet altijd de aandacht krijgt 
die het verdient. De doop die immers de afbeelding is van het Paasmysterie: 
ondergedompeld worden in de dood van Christus om met Hem op te staan.1 
De doop ook die een belangrijke rol speelt in de oecumenische dialogen tussen 
Rome en Reformatie. De doop die door Pseudo-Dionysius (5e eeuw), en met hem 
de Oosterse kerken, het ‘mysterie der verlichting’ wordt genoemd.2

De kerkvader Cyprianus († 258) spreekt in zijn oudste brief die wij kennen, 
vermoedelijk geschreven in het jaar 246, over de doop. Merkwaardig genoeg 
gebruikt Cyprianus dat woord niet, maar het is duidelijk dat de brief daarom 
draait. Ik citeer enkele van zijn ontroerende woorden:

“Het leek mij alleszins moeilijk en onhaalbaar wat de goddelijke genade mij als 
redding in het vooruitzicht stelde: een mens zou zogezegd herboren kunnen 
worden en voor een nieuw leven bezield worden dankzij een bad met het 
heilbrengend water…in ziel en geest een nieuw mens worden. (…) persoonlijk 
zat ik verstrikt in tal van dwalingen uit mijn vroegere leven en daarvan zou ik 
mij, geloofde ik, nooit kunnen losmaken. Zo was ik met mijn ondeugden één 
geworden en gaf er volop gehoor aan. Omdat ik wanhoopte aan beterschap was 
ik vriendelijk voor mijn slechte eigenschappen, alsof ze mijn eigendom, mijn in 
huis geboren slaven waren. Maar zodra de vuiligheid van mijn vroegere leven was 
afgewassen met behulp van het levenbrengende water, zodra mijn hart gereinigd 
en zuiver was geworden, stroomde daarin het licht van boven. Vanuit de hemel 
nam ik de geest in mij op en in een tweede geboorte werd ik weer een nieuw 
mens. (…) Mijn twijfel werd zekerheid, wat dicht zat opende zich, wat duister was 
lichtte op, wat eerst lastig leek werd doenlijk. En de ogen werden mij geopend: 
zoals ik eerst lichamelijk was geboren en in verslaving aan mijn fouten leefde, 

1 Vanuit theologisch oogpunt zijn de twee belangrijkste passages uit het Nieuwe Testament het ge-
sprek van Jezus met Nicodemus (Johannes 3), met het thema wedergeboorte, en de passage uit de 
brief van Paulus aan de Romeinen, waarin hij het doopsel vergelijkt met de dood en de verrijzenis 
van Christus: “Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u 
niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in 
zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opge-
wekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.” 
(Ro 6, 2-5)

2  Pseudo-Dionysius, De ecclesiastica hierarchia 2.
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was ik aards geweest, maar zoals ik nu door de Heilige geest was bezield, hoorde 
ik al bij God.”3 

Cyprianus schetst in zijn brief een scherpe tegenstelling tussen het leven in de 
wereld en het leven voor God. De doop als reiniging en wedergeboorte, weg van 
bloedige spelen, ontucht, eerzucht en wereldse bezittingen. Niet bezeten worden, 
maar vrij. Geen schijnheiligheid, maar oprechtheid. Voor Cyprianus is zijn 
doopsel het sacrament van de wedergeboorte dat hij op latere leeftijd, hij was toen 
ongeveer 46 jaar oud, ontving. Hij weet het en kent het en herinnert het zich, 
en er is duidelijk een tijd ervoor en een tijd erna. Dat is wat de meesten van ons 
niet kunnen zeggen. De meesten van ons werden gedoopt toen we nog een heel 
klein waren, en wij kunnen ons onze doop niet herinneren. Zelf ben ik door mijn 
moeder wel vele malen herinnerd aan mijn doop en omdat ik weet dat die in de 
kapel van het ziekenhuis plaatsvond heb ik er toch enigszins een voorstelling van. 
De rector diende mij een nooddoopsel toe, omdat ik met verkeerd bloed geboren 
was en grote kans liep spoedig te sterven. Die handelwijze weerspiegelt het geloof 
van eeuwen dat de doop heilsnoodzakelijk is, noodzakelijk om ooit echt helemaal 
thuis te kunnen zijn bij God. Datzelfde geloof bezielde Cyprianus, die er de 
marteldood voor onderging toen hij op 58-jarige leeftijd onthoofd werd. En ook 
Thomas van Aquino († 1274), aan wiens theologie de leerstoel die ik bekleed is 
gewijd, onderschrijft die overtuiging. Voor hem is de Eucharistie de grootste van 
alle sacramenten, in absolute zin, maar de doop is de grootste vanuit het oogpunt 
van de noodzakelijkheid: zonder doop geen mogelijkheid om aan de Eucharistie 
deel te nemen en deel uit te maken van de kerk.4 En het is ook Thomas van 
Aquino, maar dat even terzijde, die de auteur is van die lapidaire zin: “Gods 
macht is niet gebonden aan zichtbare sacramenten”, waardoor hij ruimte maakte 
voor het heil van ongedoopten, het zogenaamde doopsel van begeerte.5 Voor 
Cyprianus was het doopsel niet iets dat je toegediend krijgt en de rest van je leven 
geen betekenis meer ontvangt, waar je niets meer aan doet, of waar je misschien 
zelfs van af zou willen. Iets wat je je per definitie niet kunt herinneren en ook 
niet zou willen herinneren. Dat geldt wel voor de meeste christenen in onze tijd 
in onze streek. De betekenis van het doopsel als eerste sacrament van God, als 

3 Cyprianus, Bidden in een boze wereld. Twee pamfletten uit het vroege christendom, Ingeleid, bezorgd en 
vertaald door Vincent Hunink, Budel: Damon, 2006; nr. 3-4, blz. 30-33.

4 Summa Theologiae III 65.3. De enige recente publicatie over Thomas’ doopleer werd geschreven 
door Étienne Dumoulin, La théologie du baptême d’après saint Thomas d’Aquin, Paris: Desclée de 
Brouwer, 2014.

5 Summa Theologiae III 68.2. Ook 27,1 ad 2; 64,7; 66,6; 67,5 ad 2; 72,6 ad 1; 86, 2 ad 2.



8 De genade van het doopsel

teken van heil voor wie nog buiten de kerk staat, is grotendeels verloren gegaan. 
Zij die nog gedoopt zijn weten er niet meer van, en zij die kinderen krijgen laten 
ze niet meer dopen. In Katholiek Nederland loopt het aantal dopen terug: van 
20.060 in 2012 naar 6.565 in 2021. Overigens, in mijn geboortejaar vonden 
meer dan 100.000 katholieke doopsels in Nederland plaats.6 Het percentage 
volwassenendopen op de genoemde aantallen uit 2012 en 2021 verdubbelt zich, 
van 2 naar 4% en de verwachting is wel gerechtvaardigd dat dat relatieve aandeel 
in de toekomst alleen maar groter zal worden.7 Met vooruitziende blik heeft 
het Tweede Vaticaanse Concilie de doop van volwassenen al behandeld als de 
standaard, en de doop van kinderen als uitzondering. De doop van volwassenen 
omvat dan de drie initiatiesacramenten in één gebeurtenis: de doop, het vormsel 
en de eucharistie. Ook benadrukt het Concilie de noodzaak van voorbereiding 
en de opvatting dat de doop geen eenmalig gebeurtenis is, maar een proces, 
dat weliswaar een specifiek begin in de tijd kent, maar een leven lang verder 
ontwikkeld moet worden. Een roeping die blijft klinken.

Het debat over kinderdoop versus volwassendoop, dopen op geloof van de 
ouders of dopen op geloof van de dopeling, is nog steeds gaande, en wordt door 
verschillende kerken ook verschillend beschouwd. Tijdens de reformatie in de 
zestiende eeuw waren er groeperingen die radicaal voor de volwassendoop kozen. 
Anabaptisten of wederdopers accepteerden de kinderdoop niet, en doopten 
dus opnieuw, wederdoop. Alleen gelovigen mogen gedoopt worden. De stad 
Amsterdam maakte in 1535 het zogenaamde wederdopersoproer mee, dat zo 
gedenkwaardig was dat hij zelfs is opgenomen in de canon van Amsterdam. Het 
tekent één van de meest roerige episodes uit de tijd van de reformatie. De term 
wederdopers is gemunt door de kerkvader Augustinus, die hem in de vijfde eeuw 
gebruikte voor de aanhangers van bisschop Donatus († 355?), de Donatisten. Al 
in de tijd van Cyprianus, in de derde eeuw, was er een conflict tussen Cyprianus 
en de bisschop van Rome, Paus Stefanus, over de vraag of een doopsel dat is 
toegekend door iemand die uit angst voor vervolgingen de kerk had verlaten 
wel geldig was. De ketterdoop. Ik moet misschien mijn verontschuldigingen 
aanbieden voor het gebruik van die term, maar zo wordt het gebruikelijk 

6 T. Schepens, L. Spruit en J. Kregting, De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, 1960-2000, Een statis-
tisch trendrapport, Nijmegen/Tilburg, Memorandum nr. 326, september 2002, blz. 21.  
Https://www.ru.nl/kaski/onderzoek/publicaties/#Memoranda (geraadpleegd 17 januari 2023).

7 Nederlandse Bisschoppenconferentie, Ad Limina-rapport 2022: www.rkkerk.nl/wp-content/up-
loads/2022/10/Algemeen-Ad-Limina-Rapport-2022-NL-DEF.pdf (geraadpleegd 10 januari 2023), 
blz. 23. Gezien de coronacrisis moeten deze cijfers met enige voorzichtigheid worden beschouwd.

Https://www.ru.nl/kaski/onderzoek/publicaties/#Memoranda
www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/10/Algemeen-Ad-Limina-Rapport-2022-NL-DEF.pdf
www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/10/Algemeen-Ad-Limina-Rapport-2022-NL-DEF.pdf


98 De genade van het doopsel

aangeduid. Cyprianus stelde zich op een rigoureus standpunt, namelijk dat een 
dergelijk doopsel niet geldig was. Voor Cyprianus, waarschijnlijk ook op grond 
van zijn eigen levensgeschiedenis, was er een sterk onderscheid niet alleen 
tussen wel en niet gedoopt, maar ook tussen binnen en buiten de kerk. Het 
conflict tussen hem en de bisschop van Rome kwam niet tot een beslissing, maar 
stak jaren later de kop weer op in de tijd van Augustinus. Augustinus koos de 
positie die daarvoor werd ingenomen door de bisschop van Rome, en bestreed 
de Donatisten.8 Deze ontwikkeling heeft gevolgen tot op de dag van vandaag.9 
De Donatisten hadden namelijk een grote aanhang onder de eenvoudige 
christenen van Noord-Afrika. Er zijn historici die een verband leggen tussen 
het verlies van de Donatisten en de snelle opkomst van de Islam in hun streken 
naderhand. Maar ook is het zo dat de meer welwillende benadering van de 
ketterdoop, de geesten niet alleen rijp heeft gemaakt voor een meer realistische 
benadering van de heiligheid van clerici, maar ook heeft mogelijk gemaakt dat 
met welwillendheid gekeken ging worden naar wie gedoopt was in niet-katholieke 
kerken. Van hun kant waren de protestanten in de zestiende eeuw al bereid 
om het katholieke doopsel te erkennen, en het concilie van Trente (1545-1563) 
bevestigde dat van de kant van de katholieke kerk. Tijdens het Tweede Vaticaanse 
concilie werd het begrip volledige en onvolledige gemeenschap, communio, 
gemunt. Daarmee werd een vervolg gegeven aan wat lang daarvoor door de 
beoordeling van de ketterdoop was begonnen, namelijk het loskoppelen van het 
Doopsel van de kerk waarin gedoopt werd. Enerzijds werd het daardoor mogelijk 
om wederzijdse dooperkenningen uit te spreken tussen de Katholieke kerk en 
verschillende protestantse kerken. Anderzijds werd zo onduidelijk of het voor het 

8 Thomas van Aquino kiest de zijde van Paus Stefanus en Augustinus; Hij zegt vriendelijk dat in dit 
opzicht de visie van Cyprianus “niet wordt gedeeld”: Summa Theologiae III, 64, 9.

9 Bram van de Beek evalueert deze gevolgen als negatief voor de kerk in het Westen, en geeft een 
interessante interpretatie die afwijkt van die van Augustinus. Augustinus beroept zich op het ge-
groeide gebruik in de kerk om niet opnieuw te dopen en ook op het concilie van Arles (314). Maar 
er was geen gegroeid gebruik om niet opnieuw te dopen, integendeel. En het concilie van Arles was 
niet oecumenisch, en dat van Nicea (325) en Constantinopel (381) wel, en daar werd de noodzaak 
van de ketterdoop juist bevestigd. Het zadelt de katholieke kerk op met formalisme (onderscheid 
tussen ritueel en genade) terwijl de protestantse kerken met hun nadruk op het geloof voortbou-
wen op het individualisme van Augustinus, en daardoor alleen nog maar over kerken in meervoud 
nog kunnen spreken. Cyprianus echter benaderde de kwestie niet vanuit het individu, maar vanuit 
de gemeenschap: wil de doop ‘echt’ zijn, dan moet hij in de ware kerk zijn toegediend. “Cyprian on 
Baptism”, in Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage. Studies in His 
Life, Language and Thought, Leuven: Peeters, 2010, 143-164 en “Heretical Baptism in debate”, In die 
Skriflig 43(3) 2009, 537-561.
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doopsel ook wezenlijk is om in een bepaalde kerk gedoopt te worden.10 En zeer 
onlangs is de oecumenische dialoog tussen de Katholieke kerk en de Lutherse 
Wereldfederatie tot een impasse gekomen vanwege ditzelfde probleem. In een in 
2021 gepubliceerd gezamenlijk document van deze dialoog, getiteld “Baptism and 
Growth in Communion” wordt betoogd dat de wederzijdse erkenning van de doop 
als inlijving in Christus logisch zou moeten lijden tot wederzijdse erkenning 
van de groep van aldus in Christus ingelijfde gedoopten.11 Dooperkenning zou 
logisch voeren tot kerkerkenning. Maar van de kant van de Katholieke kerk is dit 
document niet aanvaard, vooralsnog om niet geëxpliciteerde redenen. Voor die 
redenen hoeft men overigens niet zo ver te zoeken, die liggen nogal voor de hand. 
Van kerkerkenning kan geen sprake zijn, zolang er geen wederzijdse erkenning 
van eucharistie en ambt bestaat. Men kan het dialoogdocument de logica van de 
ingenomen positie niet ontkennen: als je de doop binnen een andere kerk erkent, 
en je definieert die doop als inlijving in Christus, dan zijn al die gedoopten één 
in Christus en erken je die gedoopten als geënigd.12 Er kan geen verdeeldheid in 
kerk bestaan waar eenheid in Christus bestaat. En toch is die verdeeldheid er. Dat 
is minstens paradoxaal. Het is het gevolg van wat in het verleden is gegroeid aan 
denken over verbondenheid tussen christenen over de grenzen van de kerk heen. 
Er bestaat evenwel een fundamenteel verschil tussen de ketterdoop van toen en 
de wederzijdse dooperkenning van nu. Toen ging het om mensen die wilden 

10 Enkele jaren geleden heeft Paus Franciscus dit zelfs verwerkt in het Wetboek van Canoniek Recht, 
bij een harmonisatie van het recht dat voor de Oosters-Katholieke kerken geldt: De Concordia inter 
Codices, 2016. “Art. 5. Canon 868 zal in het vervolg een derde paragraaf hebben met de volgende 
tekst: §3. Een kind van niet katholieke christelijke ouders wordt wettig gedoopt, als de ouders of 
tenminste één van hen of wie wettelijk hun plaats inneemt, hierom vragen en als het voor hen 
fysiek of moreel onmogelijk is tot de eigen bedienaar te naderen.” Daar staat tegenover dat de offi-
ciële reactie van de RK Kerk op het rapport “Doop, Eucharistie en Ambt” van de commissie Geloof 
en kerkorde van de Wereldraad van Kerken (1987) kritisch stelt: “Toch besteedt het document te 
weinig aandacht aan de consequenties van het feit dat iemand gedoopt wordt binnen een bepaalde 
kerkelijke gemeenschap uit de verdeelde christenheid.” “Doop, Eucharistie en Ambt. Het antwoord 
van de Rooms-Katholieke Kerk op het BEM-rapport”, Kerkelijke Documentatie 17 (1989) 5, 1-40, blz. 
12.

11  The Lutheran World Federation and the Pontifical Council for Promoting Christian Unity: “Bap-
tism and Growth in Communion. Report of the Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity, 
June 2021. Gepubliceerd op 7 april 2022 op http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/
news/2022/2022-03-08-baptism-and-growth-in-communion.html. Daar is ook een document te 
vinden met het (kritische) commentaar van RK dialoogdeelnemer Wolfgang Klausnitzer.

12 De erkenning van de geldigheid van de doop in een niet-katholieke kerk, betekent voor Vaticanum 
II ook onmiddellijk de gave van de genade van rechtvaardiging: “Toch worden deze mensen, door 
het geloof in het doopsel gerechtvaardigd, in Christus ingelijfd en daarom dragen zij met recht de 
erenaam van Christen en worden zij door de kinderen van de katholieke Kerk met recht erkend als 
broeders in de Heer” (Unitatis redintegratio 3).

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/news/2022/2022-03-08-baptism-and-growth-in-communion.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/news/2022/2022-03-08-baptism-and-growth-in-communion.html
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terugkeren tot of overgaan naar de katholieke kerk. Moesten zij overgedoopt 
worden of niet, of was hun doopsel een geldig doopsel? De keuze die de kerk 
uiteindelijk gemaakt heeft tegen het overdopen en voor de erkenning van dat 
doopsel ging dus per definitie niet gepaard met een onduidelijkheid over de 
kerk waartoe dat erkende doopsel toegang gaf: dat was de katholieke kerk. De 
erkenning van de doop als ‘sacramentele band van eenheid’, zoals het decreet 
over de Oecumene van Vaticanum II het noemde (Unitatis Redintegratio 22), 
over de grenzen van de katholieke kerk heen, werd gedaan in een klimaat dat 
optimistisch was over eenwording.13 Dat optimisme bleek niet terecht. Het roept 
een vraag of, die ik vandaag niet ga beantwoorden, maar die wel gesteld moet 
worden omdat het een dringende vraag is: zit er geen houdbaarheidsdatum op de 
dooperkenning? Hoe lang is die dooperkenning nog geloofwaardig? De deur naar 
de andere sacramenten gaat open, maar ook direct weer dicht.14 Kan er wel één 
doop zijn als er geen één zichtbaar lichaam is en er ook binnenkort niet komt? 
Of moet je dan afzien van het streven naar één zichtbare kerk en met minder 
genoegen nemen?

In het boek over de zeven sacramenten dat hij met Archibald van Wieringen 
schreef, schrijft Herwi Rikhof een opmerkelijke zin: “Wij hebben als christenen 

13 De snelle ontwikkeling die het Concilie doormaakte komt ook in de teksten tot uiting. Aan het eind 
van 1963 wordt in de Constitutie over de Liturgie geschreven: “eveneens moet er een nieuwe ritus 
worden samengesteld voor wie geldig gedoopt werden en zich bekeren tot het katholiek geloof, om 
zo uit te drukken dat zij tot de gemeenschap van de Kerk worden toegelaten” (Sacrosanctum Concilium 
69, cursivering door mij). Nog geen jaar later schrijft het decreet over de oecumene een wezenlijk 
andere passage: “Zij immers die in Christus geloven en op de vereiste wijze het Doopsel hebben 
ontvangen, worden immers in een bepaalde, zij het geen volkomen gemeenschap met de Katholie-
ke Kerk geplaatst. (…) [zij worden] opgenomen in het lichaam van Christus.” (Unitatis Redintegratio 
3) Het zou beter geweest zijn als SC had geschreven: “dat zij tot de volledige gemeenschap van de 
Kerk worden toegelaten”, volgens UR behoorden ze er immers door hun geloof en geldige doopsel 
al toe. Het is maar een detail, maar wel een veelzeggend detail. Het laat zien hoezeer het Concilie 
heeft geworsteld met, laat ik zeggen, waar precies de grenzen van de Katholieke Kerk en het Li-
chaam van Christus getrokken moeten worden. Of om het wat theologischer te zeggen: waar men 
mag geloven en hopen dat Gods volle genade van vergeving en nieuw leven geschonken wordt.

14 Voor de vaak onderschreven gedachte van het doopsel als “Ianua Sacramentorum”, deur naar de 
sacramenten, zie bijvoorbeeld Bonaventura († 1274) in zijn Breviloquium: De theologie in kort bestek, 
Band 2, Het herstellend beginsel, vertaald en toegelicht door J.C.M. van Winden ofm, Assen: 
Van Gorcum, 2004, Caput VII,1, blz. 190/1. Thomas hanteert de uitdrukking eveneens: Summa 
Theologiae III, 68, 6. Het doopsel is het belangrijkste initiatiesacrament (samen met Vormsel en 
Eucharistie): “Nochtans is het Doopsel op zich alleen maar het begin en de start, want het is er 
geheel op gericht de volheid van het leven in Christus te verkrijgen. Daarom is het Doopsel gericht 
op de volledige belijdenis van het geloof, op de volledige inlijving in het heilsinstituut zoals Chris-
tus dit zelf heeft gewild, en tenslotte op de volledige invoeging in de eucharistische gemeenschap” 
(Unitatis redintegratio 22).
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het sacrament van het doopsel, niet omdat Jezus gedoopt heeft, maar omdat hij 
gedoopt is.”15 Hij doet daarmee geen historische claim maar een theologische.16 
En die theologische claim gaat niet zozeer over Jezus, maar over de kerk, 
en wel in het bijzonder over alle christengelovigen. De waardigheid en 
verantwoordelijkheid van elke gedoopte gelovige is niet ontleend aan degene 
die hem het doopsel toedient, maar is gegeven met het doopsel zelf. Allemaal, 
clerus of niet, zijn we primair gedoopt, en hebben daarin dezelfde roeping 
ontvangen. U kunt zich voorstellen dat deze benadering van Vaticanum II in 
onze tijd niets aan actualiteit heeft ingeboet, integendeel. Nu Paus Franciscus 
de kerk in een synodaal proces heeft gebracht, wordt juist die onvervreemdbare 
waardigheid en verantwoordelijkheid van elke gelovige weer benadrukt en 
vruchtbaar gemaakt. Weg van klerikalisme en narcisme, en ruim baan voor 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld getuigenis.17 Jezus heeft niet gedoopt, 
hij is gedoopt. 

Theologisch is dat een ware uitspraak. Of die uitspraak ook historisch waar is 
weten we niet goed. Merkwaardig is wel dat het Johannesevangelie zowel lijkt 
te bevestigen als te ontkennen dat Jezus zelf heeft gedoopt. Trouwens, het hele 
onderwerp van de doop van Jezus is een onderwerp dat op een fascinerende 
manier voor verlegenheid zorgt. Op grond van zuiver historische criteria 
staat wel vast dat de doop van Jezus door Johannes de Doper inderdaad heeft 
plaatsgevonden. Maar ik had de historicus John Meier († 2022) nodig voor een 
andere zeer merkwaardige constatering: in heel het Nieuwe Testament wordt 
nergens een nadrukkelijk verband gelegd tussen de doop van Jezus en de doop 
van de christenen.18 Wat Rikhof zegt, namelijk dat wij het doopsel hebben omdat 
Jezus gedoopt is, kan hij zeggen op basis van de interpretatie door de kerkvaders, 
maar in het Nieuwe Testament is het niet aan te treffen. De verlegenheid 

15 Archibald van Wieringen en Herwi Rikhof, De Zeven Sacramenten. Een Bijbeltheologische en 
 Systematisch-theologische studie, Theologische Perspectieven Supplement Series 6, Bergambacht: 
Uitgeverij 2VM, 2013, blz. 35.

16 Dat wil zeggen: ik denk dat Rikhof hier geen uitspraak doet over de veelbediscussieerde historische 
vraag of en zo ja wanneer Jezus het doopsel heeft ingesteld. Hij zoekt naar de actuele betekenis van 
het door de traditie aangebrachte verband tussen de doop van Jezus en de doop van de christenen. 
De belangrijkste teksten in het Nieuwe Testament over de doop van Jezus zijn: Mt 3, 13-17; Mk 1, 
9-11; 10, 38; Lk 3, 21-22; Jo 1, 29-34.

17 Daarmee wordt het thema van het gemeenschappelijk of algemeen priesterschap aangesneden.  
Zie recent: Martijn Pouw, Greatness & Limits of Common Priesthood in 16th Century Reformation 
Theology, Kampen: Summum, 2021.

18 John P. Meier, A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus, Volume 2: Mentor, Message, and 
Miracles, New York etc: Doubleday, 1994, blz. 105.
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waarvoor de doop van Jezus zorgt, is hier een mogelijke verklaring voor. Immers, 
de kern van de heilsbetekenis van Christus ligt in het feit dat hij die zonder 
zonden was gestorven is voor zijn vrienden. Maar de doop die Johannes de 
Doper toedient, is een doop van berouw en bekering; dat kan op Jezus niet van 
toepassing zijn. Zie het Lam Gods. Daar komt bij dat de doop van Johannes de 
Doper een andere doop is dan de doop die door de apostelen wordt toegediend. 
Thomas van Aquino beschouwt de doop van de Doper, de Johannesdoop, 
in navolging van bijvoorbeeld Augustinus, als een louter symbolische 
aangelegenheid.19 Het water waarmee de dopeling wordt ondergedompeld reinigt 
de dopeling op een symbolische manier. Maar de doop van de apostelen is niet 
alleen een lichamelijke, maar ook een geestelijke aangelegenheid, en bovendien 
een ritueel dat door de toediening zelf de genade schenkt die het betekent. Het 
is het doopsel dat de genade van de vergeving van zonden en de genade van de 
aanname tot kinderen van God teweegbrengt. De dopeling wordt op de weg 
gezet van geloof, hoop en liefde, die in de doop zelf geschonken worden. De 
Johannesdoop, zou je kunnen zeggen, is niet sacramenteel, die van de apostelen 
wel. En er is nog een derde zeer fundamenteel verschil tussen beide dopen. De 
doop van Jezus is een voorafbeelding van zijn lijden, sterven en verrijzen. Paulus 
zegt het in de beroemde passage in Romeinen 6, 3-5: “Weet u niet dat wij die 
gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in 

19 Augustinus is de eerste die met betrekking tot het doopsel een onderscheid aanbrengt tussen het 
ritueel en datgene wat het ritueel bewerkt, de genade. In de loop van de middeleeuwen ontstaat dan 
een theologische doordenking die dit onderscheid aanduidt als het onderscheid tussen sacramen-
tum en res (Hugo van St. Victor († 1140-41), De sacramentis christianae fidei). Vervolgens wordt naast 
sacramentum en res ook nog het res et sacramentum onderscheiden: de eerste doopgenade (voor het 
eerst in het zeer invloedrijke 12e eeuwse Summa sententiarum, waarvan we de auteur niet kennen). 
Dit res et sacramentum wordt even later door Hugo van St. Cher († 1263) geïdentificeerd met het 
merkteken van de doop, het doopkarakter, waarover voor het eerst Huguccio († 1210) en Innocen-
tius III († 1216) spreken: de dopeling wordt geestelijk gestempeld, voorzien van het onvergankelijk 
zegel van Christus, waardoor de onverliesbaarheid en onherhaalbaarheid van de doop theologisch 
wordt verantwoord. Zie Burkhard Neunheuser, Handbuch der Dogmengeschichte, Band IV, Faszikel 
2: Taufe und Firmung, Freiburg etc.: Herder, 1983, blz. 65 en verder. De synthese die Thomas van 
Aquino hiervan geeft in Summa Theologiae III, qq. 60-65 en 66-69 is bepalend geweest voor de 
verdere theologiegeschiedenis. In de woorden van John Yokum: “Thomas distinguishes the two 
effects of the sacraments, grace and character, according to their permanence. The character is a 
kind of deputation to the service of divine worship, in which one is empowered to give or to receive 
the sacraments. As such it is indifferent to good or evil use, and may be misused, but is not effaced 
(ST III, 63, 2; 63, 4). While grace, he says, is in the soul as a form it is changeable as long as the 
soul itself is changeable; that is, it is subject to the effects of the exercise of free will, because its 
subject is the person who receives it. The character, however, is a kind of instrumental power and 
its subject is the principal agent, Christ, whose priesthood lasts forever”, “Sacraments in Aquinas” 
in Aquinas on Doctrine: A Critical Introduction, edited by Thomas G. Weinandy, et. al., London: T & 
T Clark, 2004, 159-181, blz. 172-173.
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zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit 
de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen 
we ook delen in zijn opstanding.” Door de onderdompeling komt er een einde 
aan de zonde, sterven we voor de zonde om een leven zonder zonde in heiligheid 
te kunnen leiden. Het paasmysterie is wat wordt afgebeeld, voorafgebeeld door 
de doop van Jezus. De doop van de apostelen betekent eenwording met Christus’ 
Paasmysterie, inlijving in de Christus die sterft en tot nieuw leven komt. De doop 
van de apostelen ontleent zijn werkzaamheid aan dat Paasmysterie. Hij kan dus 
ook pas echt toegediend worden ná dood en verrijzenis van Christus. Of om het 
anders te zeggen: de Geest waarin gedoopt wordt, wordt pas gezonden ná sterven 
en verrijzen van Christus.20 Maar, anders dus dan in het Nieuwe Testament 
zelf, worden in de verdere geschiedenis de doop van Jezus en de doop van de 
Christenen volop op elkaar betrokken en wordt met het een het ander uitgelegd 
en verklaard. Dat kun je heel goed zien aan de vele verschillende afbeeldingen 
die er gemaakt zijn van de doop van Jezus. Ik zal er zo een aantal laten zien. 
In haar boek over de verbeelding van de doop in de vroege kerk, onderscheidt 
Robin Jensen een vijftal basiskarakteristieken van de christelijke doop.21 Op de 
eerste plaats reiniging van zonde en ziekte. Op de tweede plaats inlijving in de 
gemeenschap. Ten derde heiliging en verlichting. Ten vierde sterven en verrijzen 
(en wedergeboorte). En ten vijfde het begin van de nieuwe schepping.22 In dit 
overzicht ontbreekt vanuit theologisch opzicht een zeer belangrijke component, 
en dat is de meer persoonlijke opvatting van de doopgenade als de ontmoeting 
met God, de gelijkvormigheid met Christus en de gave van de Heilige Geest. 
Maar die zijn, samen met de genoemde karakteristieken, goed herkenbaar in de 
afbeeldingen die ik u zal laat zien.

20 Zie Thomas’ commentaar op Johannes 4,2, nr. 554, waar hij deze benadering toeschrijft aan 
Chrysostomos. Thomas prefereert echter de uitleg van Augustinus, die stelt dat de leerlingen wel 
degelijk met water en Geest doopten; de leerlingen doopten van buiten, en Christus van binnen.

21 Robin M. Jensen, Baptismal Imagery in Early Christianity. Ritual, Visual, and Theological Dimensions, 
Grand Rapids MI: Baker Academic, 2012. De vijf basiskarakteristieken worden uitgewerkt in de vijf 
hoofdstukken van deze studie.

22 Dit zijn de onderwerpen van de vijf hoofdstukken van: Robin M. Jensen, Baptismal Imagery in Early 
Christianity. Ritual, Visual and Theological Dimensions, Grand Rapids: Baker Academic, 2012.
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Sarcofaag Santa Maria Antiqua, Rome, ca. 270

Ik begin met een sarcofaag uit ongeveer 270 na Christus, dus vlak na de dood 
van Cyprianus, in de kerk van Santa Maria Antiqua in Rome aangetroffen. 
U ziet hier aan de rechterkant een merkwaardige afbeelding van een kleine 
Jezus die door een grote Johannes de Doper wordt gedoopt. Ook het symbool 
van de H. Geest, de duif is aanwezig. Deze voorstelling is een mooi voorbeeld 
van hoe de doop van Jezus en de christelijke doop met elkaar versmelten. 
Waarom is Jezus zo klein? En niet alleen hier, maar op heel veel afbeeldingen 
van de doop, zeker de vroegere afbeeldingen, is Jezus heel klein. Het is geen 
verwijzing naar de kinderdoop, want in die tijd was het doopsel vooral de doop 
van volwassenen. We kunnen er wel een verwijzing in zien naar wat de Doper 
zegt in het Johannesevangelie: hij moet groter worden en ik kleiner (Jo 3,30). 
Maar het zal zeker ook een aanduiding zijn van hoe een mens die gedoopt wordt, 
een volwassene, door de wedergeboorte het onschuldige leven van een kind gaat 
leiden. De kleine gestalte duidt op wedergeboorte: opnieuw worden als een kind. 
Het is duidelijk dat dat niet op Jezus van toepassing kan zijn, en dus vindt hier 
een versmelting plaats van Jezus met allen die gedoopt worden in Hem. Jensen 
noemt dit een ‘dual image’: een beeld van de doop van Jezus én een beeld van 
de doop van de christen, hier de doop van de overledene voor wie de sarcofaag 
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bedoeld was.23 Het symboliseert de hoop waarin de overledene gestorven is, en 
het geloof dat het nieuwe leven dat hij door zijn doop begonnen is, nu in de dood 
voltooid en werkelijkheid wordt. 

Uit de vijf basiskarakteristieken die ik straks noemde, kunt u al afleiden dat het 
doopsel eigenlijk de hele heilsgeschiedenis in een notendop bevat. Het doopsel is 
een magneet die alle belangrijke verhalen uit de heilsgeschiedenis aantrekt. Geen 
onderdeel van het christelijk geloof of het kan in verband worden gebracht met 
het doopsel. Dat is een van de redenen waarop het doopsel zo fascinerend is. 

 

Een andere sarcofaag laat dit mooi zien. Het biedt geen directe afbeelding 
van de doop, maar kan als geheel gezien worden als een uitbeelding van de 
wedergeboorte die de doop betekent. Van links naar rechts stroomt het water. In 
het midden ziet u het verhaal van Jona afgebeeld, die schipbreuk leidt maar door 
de walvis uiteindelijk wordt uitgespuwd en gelegen is onder een wonderboom. De 
voorstelling boven Jona is moeilijk te herleiden, maar vermoedelijk gaat het om 
de apostel Petrus, die water uit een rots slaat en door engelen uit de gevangenis 
wordt bevrijd; het verhaal uit de apocriefe handelingen van Petrus waarin Petrus 
die Rome ontvlucht Jezus ontmoet. En linksboven ziet u hoe Jezus Lazarus uit 
de doden opwekt. De hele voorstelling gaat dus over dood en verrijzenis, over 
opnieuw geboren worden uit de dood, een grondmotief van de doop. Dat blijkt 
ook uit de naaktheid waarmee Jona wordt afgebeeld. Zijn naaktheid is een 
voorafbeelding van de naaktheid van Jezus die tijdens zijn lijden beroofd wordt 

23 Robin Jensen, Baptismal Imagery, blz. 16.

Jona-sarcofaag, Rome, ca. 300
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van zijn kleren. Denk aan de tiende statie van de kruisweg. De naaktheid van 
Jona is ook een verwijzing naar de onderdompeling in de doop, ook die van Jezus. 

 
Hier ziet u een detail van een doopvont gemaakt door de kopergieter Reinier van 
Hoei, eerste helft van de 12e eeuw. U kunt deze doopvont nog steeds bewonderen 
in een kerk in Luik. Jezus rijst op uit het water van de Jordaan, met links van 
hem Johannes de doper, en rechts de engelen die klaar staan met de nieuwe 
doopkleren. In één beweging van boven naar beneden zien we God de Vader, 
de duif die God de Heilige Geest symboliseert, en Jezus over wie wordt gezegd, 
en dat staat ook geschreven op de doopvont, in de woorden van Mattheus: “Dit 
is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.” (Mt. 3, 17). De theofanie die de 
doop betekent, het openbaar worden van de Zoon die de Zoon van de Vader is 
op wie de Geest rust, komt duidelijk tot uiting. De woorden die van Johannes de 
Doper worden weergegeven onderstrepen de verlegenheid opnieuw: “Ik zou door 
u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?” Je zou je kunnen afvragen 
of Jezus hier wordt afgebeeld terwijl hij gedoopt gaat worden, of dat hij wordt 
afgebeeld terwijl hij weer omhoogkomt. Op grond van de woorden uit Mattheus 
die geciteerd worden moet het gaan om Jezus die uit het water omhoogkomt. 
De belangrijkste beweging in deze afbeelding is dus van beneden naar boven 
en omgekeerd. Maar er is ook een beweging horizontaal, van het westen naar 

Doopvont Reinier van Hoei, Luik, begin 12e eeuw
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het oosten. De kerkvader Origenes († ca. 254) benadrukt dit bijvoorbeeld.24 In 
het westen is de Doper, waar Jezus de Jordaan in is gegaan, terwijl hij in het 
oosten omhoog zal komen en door de engelen wordt opgevangen, een overgang 
van donker naar licht. De afbeelding roept daarmee het kruisteken op, van 
boven naar beneden en van links naar rechts, het kruisteken waarmee tijdens 
de doop de dopeling wordt betekend. De doop wordt hier dus nog afgebeeld 
als een onderdompeling, en niet als een besprenkeling; de overgang naar de 
besprenkeling als standaard is iets wat zich tussen de achtste en de twaalfde 
eeuw voltrekt. Overigens, een detail dat voorkomt op bijna alle afbeeldingen van 
de doop van Jezus is de boom. Het refereert aan de woedende uithaal van de 
Doper aan het adres van de Farizeeën en Sadduceeën, voorafgaande aan de doop 
van Jezus: “De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede 
vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.” Hier is dat niet het 
geval, maar op vrijwel elke icoon van de doop van Jezus is niet alleen de boom te 
vinden, maar ook de bijl. Bijvoorbeeld op deze icoon:

24 Neunheuser, Taufe und Firmung, blz. 42.

Moderne icoon van de Theophanie
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De meeste iconen laten Jezus zien op een manier die, bij nadere beschouwing, 
vragen oproept over wat precies tot uitdrukking gebracht wordt. De handen 
worden bijvoorbeeld telkens op een andere manier weergegeven. Hier lijkt 
Jezus te zegenen, wat er op duidt dat net als op de doopvont van Hoei hier een 
voorafbeelding van de verrijzenis wordt gegeven. Johannes de Doper heeft 
zojuist de doop door onderdompeling verricht, en de engelen staan weer klaar. 
De aanwezigheid van engelen op deze afbeeldingen is vanouds al vanaf de zesde 
of de zevende eeuw. Aan het begin van de derde eeuw gebruikt Tertullianus († 
ca. 230) al de uitdrukking doopengel.25 De functie van de doopengel is om de 
dopeling voor te bereiden op de komst van de H. Geest door hem te reinigen 
met water. Dat zou kunnen verklaren waarom alle afbeeldingen van de doop van 
Jezus ook engelen kennen. De engelen verhouden zich tot de H. Geest, zoals de 
Doper zich verhoudt tot Jezus: wegbereider. Er is dus sprake van een dubbele 
wegbereiding. Vader en Geest zelf onttrekken zich aan afbeelding, ze worden 
alleen aangeduid door symbolen. 

De figuren die uit het water vluchten duiden op Christus die het water heiligt, 
een van de belangrijkste redenen waarom Christus gedoopt wordt.26 Het 
aanknopingspunt in de Schrift om de vraag te beantwoorden waarom Christus 
wordt gedoopt, is Mt. 3.15, waar Jezus aandringt bij Johannes de Doper met de 
woorden: “want het is goed dat we op deze manier – dus door gedoopt te worden 
door Johannes, HS – Gods gerechtigheid vervullen.” Wat bedoelt Jezus hier 
met het vervullen van gerechtigheid? Thomas van Aquino geeft drie redenen, 
waarbij hij voortdurend aansluit bij kerkvaders. De eerste reden is om het water 
te zuiveren en te heiligen, aldus Ambrosius († 397) en Augustinus († 430). Het 
water uit de doopvont is echt het water van Christus. De tweede reden is dat hij zo 
toont waarlijk mens te zijn, de echte menselijke natuur te hebben aangenomen; 
zo zeggen Chrysostomos († 407) en Gregorius van Nazianze († 389). En de 
derde is waarschijnlijk de belangrijkste: om eerst zelf te doen waartoe hij 

25 “Angelus baptismi arbiter”, in De Baptismo VI,1: “Niet alsof wij in het water den heiligen Geest 
ontvangen, maar als wij in het water onder den engel gereinigd zijn, worden wij voor den heiligen 
Geest voorbereid. Ook hier is een voorafbeelding vooraf gegaan: zoals immers Johannes, als voorlo-
per des Heren, Zijn wegen heeft klaargemaakt, zo maakt ook de engel, de getuige van het doopsel, 
de wegen recht voor den heiligen Geest, die komen gaat, door de delging der zonde, welke (delging) 
het geloof, dat bezegeld is in den Vader, den Zoon en den heiligen Geest, deelachtig wordt.” 
 Vertaling van Christine Mohrmann (Apologeticum en andere geschriften uit Tertullianus’ voor-monta-
nistischen tijd, Utrecht en Brussel: Het Spectrum, 1951, blz. 253).

26 Zie ook Psalm 114,3: “De zee zag en vluchtte, de Jordaan trok zich terug.”
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later, na zijn opstanding (Mt 28, 19) anderen verplichtte. Dat is gerechtigheid, 
dat je de geboden gehoorzaamt, en zelf laat zien hoe dat moet, zegt Thomas 
met Ambrosius en Augustinus.27 Het behoort tot de bewonderenswaardige 
nederigheid die Christus door de doop te ondergaan toont.28

Deze nederigheid en gehoorzaamheid komt vooral in westerse schilderijen uit de 
middeleeuwen en de renaissance tot uiting. 

27 Summa Theologiae III, 39, 1. Zie ook 66, 2 en 67, 7 ad 1: “Christus werd gedoopt …voor de weder-
geboorte van anderen.”

28 Thomas van Aquino, In Mattheum, III, lectio 2, 291. In dezelfde tekst geeft Thomas nog een vierde 
reden, die hij hier als eerste noemt, namelijk om het doopsel van Johannes omhoog te houden te-
genover degenen die het kleineerden (Mt 21, 24). In de appendix bij deze rede heb ik een vertaling 
van mijn hand van deze tekst opgenomen.

Piero della Francesca, De doop van Christus, ca. 1450
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Piero della Francesca († 1492) schilderde tegen 1450 deze voorstelling van de 
doop van Christus. Della Francesca is ook en misschien nog eerder bekend van 
zijn schilderij van een Christus die opstaat uit de tombe van zijn dood. Ik heb het 
aan studenten wel eens laten zien als een voorbeeld van hoe in de schilderkunst 
soms iets wordt gedaan wat in het Nieuwe Testament absoluut wordt vermeden, 
namelijk een beschrijving van de verrijzenis geven. Dus wellicht zou je kunnen 
verwachten dat de Christus die gedoopt wordt een verrijzende Christus is. Maar 
dat is niet zo. Christus staat weliswaar rechtop, en niet gebogen, en met zijn ogen 
open en niet gesloten, zoals veel vaker in het Westen, maar het is duidelijk dat 
hij een gebaar van bidden maakt. Op de achtergrond overigens, ziet u overigens 
oosters geklede figuren, en die zouden duiden op het concilie van Florence dat 
zojuist, in 1439, werd gehouden waarop de verzoening tussen oost en west werd 
overeengekomen. Een verzoening die overigens niet lang stand zou houden. Het 
concilie van Florence is evenwel ook bekend vanwege de definitieve doopleer 
die werd verwoord.29 Dat zou beter verklaren waarom de schilder ze heeft 
opgenomen in deze afbeelding. 

29 Neunheuser, Taufe und Firmung, blz. 116.

Andrea del Verrocchio, De Doop van Christus, ca. 1475
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Veel typischer nog voor de westerse interpretatie van Christus’ doopsel is dit 
schilderij van Andrea del Verrocchio, ca. 1475, waarvan de engelen overigens 
door Leonardo da Vinci geschilderd zijn. Jezus buigt licht, bidt met gesloten ogen. 
Zijn gelaatsuitdrukking is pijnlijk, omdat hij weet wat deze doop voorafbeeldt, 
namelijk zijn lijden en sterven (Mc. 10,38). Beide voorstellingen hebben met 
elkaar gemeen dat de Doper niet meer doopt door onderdompeling, maar door 
begieting. En daarmee hebben beide voorstellingen ook met elkaar gemeen dat 
ze de doop op een ander moment afbeelden, namelijk het moment waarop Jezus 
onder water komt. In het westen wordt de nederigheid en de gehoorzaamheid 
van Christus benadrukt, misschien zelfs rouwmoedigheid, terwijl in het oosten 
de fierheid van de Zoon van God op de voorgrond staat; in het westen gaat hij ten 
onder, in het oosten komt hij omhoog. Ik sprak straks over de versmelting van 
de doop van Jezus met de doop van de christenen.30 Hier kun je zien dat in het 
Westen dus vooral zonde en vergeving gethematiseerd worden, “…aan nederigen 
schenkt Hij zijn genade.” (Jac 4,6), en in het Oosten aanname tot kind van God, 
vergoddelijking, de hemel geopend “Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik 
vreugde.” (Mk 1,11).

Het is onmogelijk om in dit korte bestek de gehele theologie van het doopsel te 
bespreken. Zo ben ik helemaal niet ingegaan op de Triniteitsleer bijvoorbeeld.31 
Zoveel hoop ik toch duidelijk te hebben gemaakt, dat het gaat om een sacrament 
dat nodig onze aandacht verdient. Vanwege de genade die het verleent en 

30 “De voorstelling van de doop van Christus in de Jordaan wordt in de middeleeuwen veelvuldig 
vermengd met elementen aan de doopliturgie ontleend.” Duivels duiden op duivelafzwering; zalf-
busjes of flesjes; de duif giet soms de olie over het hoofd. J.J.M. Timmers, Christelijke symboliek en 
iconografie, Houten: De Haan, 1987, blz. 79.

31 Dat geldt ook voor een ander aspect: de heiliging die de doop bewerkstelligt wordt in de Evangelies 
telkens gecontrasteerd met schijnheiliging. Bij Mattheüs (3, 7 e.v.) vaart de Doper uit tegen Farizee-
en en Sadduceeën en spreekt hij over de bijl aan de wortel van de boom die geen vruchten voort-
brengt. In het Johannesevangelie is er een passage (3, 22 e.v.) waarin de leerlingen van Johannes 
jaloers zijn op Jezus en zijn leerlingen. “Rabbi”, zeggen ze tegen de Doper, “de man die bij u aan de 
overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het open en iedereen 
gaat naar hem toe!” Wanneer Thomas van Aquino uitlegt wat hier aan de hand is, maakt hij duide-
lijk dat zich hier ‘jalousie de métier’ voordoet; de leerlingen van de Doper vinden dat Jezus onder 
hun duiven aan het schieten is. Ja, zegt Thomas, en hij formuleert een levensles: “In het algemeen 
kun je zien dat mensen die hetzelfde beroep uitoefenen jaloers en achterbaks zijn naar elkaar. Een 
pottenbakker is jaloers op een andere pottenbakker, maar is dat niet op een timmerman. En ja, 
zelfs leraren, die hun eigen eer zoeken, worden verdrietig wanneer een andere leraar de waarheid 
onderricht. Luister liever naar Gregorius, die zegt dat een heilige herder juist zou willen dat een 
ander de waarheid onderricht, omdat hij toch niet alles zelf kan onderrichten. En Mozes wenste dat 
alle mensen zouden profeteren (Nu. 11,29).” (In Ioannem, Hoofdstuk 3, nr. 511.)
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de roeping die het verwoordt. Thomas van Aquino zegt het telkens weer: de 
voornaamste bedienaar van het sacrament van het doopsel is Christus zelf. Wie 
er ook daadwerkelijk het doopsel toedient, is niet meer dan een instrument van 
Christus. Thomas zegt letterlijk: of de genade nu door een buis van zilver, of door 
een buis van lood loopt, het gaat om de genade. En de genade van het doopsel 
is de gave van het geloof en de eenwording met haar voornaamste bedienaar, 
met Christus zelf.32 Daaraan ontleent elke gedoopte zijn of haar waardigheid én 
roeping om die genade verder te ontwikkelen, binnen en buiten de RK Kerk.33

32 Summa Theologiae III 67, 4 c; 67, 6 ad 2; 66, 5 c en ad 1; Scriptum IV 5, 2, 2, 2, c; Super I Cor 1, 
lectio 2.

33 Juist omdat de doop in persona Christi wordt toegediend erkent Thomas de doop die door ketters 
wordt toegediend, en hoeven aldus gedoopten bij overgang naar de Kerk niet overgedoopt te 
 worden: In Mt 3, lectio 1, 276.
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Ik wil graag enkele welgemeende dankwoorden uitspreken. Met mijn afscheid 
komt ook de bijzondere leerstoel Theologie van Thomas van Aquino te vervallen. 
Ik dank de levende en de overleden leden van het bestuur van de Stichting 
Thomasfonds en de toenmalige directeur van het Thomas Instituut, Herwi 
Rikhof, voor hun inspanningen voor deze leerstoel. Aan kerkelijke zijde wil ik 
graag mijn dank uitspreken aan Mgr. Jan de Kok, die mij uitnodigde studierector 
van het Ariënskonvikt te worden, aan Mgr. Piet Rentinck, die mij de gelegenheid 
bood de diakenopleiding van het Aartsbisdom te gaan leiden, en aan Kardinaal 
Eijk, die zelfs al aanwezig was bij mijn oratie in 2007. Het was de eerste en 
enige keer ooit dat de vlag van Tilburg University wapperde boven de ingang van 
het Academiegebouw te Utrecht. Aan universitaire kant wil ik het College van 
Bestuur van deze universiteit bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, ook 
bij de verlenging van de leerstoel in 2017 en 2022. Mijn dank gaat uit naar het 
bestuur van de faculteit, in het bijzonder naar voormalig decaan Marcel Sarot, 
directeur Ada van der Velden, en de andere collega’s met wie ik deel was van dat 
bestuur. Met mijn naaste collega’s heb ik altijd plezierig kunnen samenwerken. 
Marcel, jij hield mij ooit voor dat ik er nooit in was geslaagd om fundamenteel 
ruzie te krijgen. Je zei dat met nauwelijks verholen verwondering. Het is ook 
niet helemaal waar. Maar er is meer dan alleen onenigheid waarmee je collega’s 
kunt schaden, ook onachtzaamheid bijvoorbeeld en vermeend onvermogen. 
Voor de wijzen waarop ik dat ongetwijfeld heb gedaan, wil ik bij deze oprecht 
mijn verontschuldigingen aanbieden. Ook dat hoort bij mijn afscheid. Beste 
Harm. Vandaag wil ik graag onze collegiale vriendschap van meer dan 45 
jaar benoemen. Ooit begonnen toen jij lid werd van hetzelfde theologische 
werkgezelschap “Terzake” als ik. Je volgde mijn voetspoor naar de University of 
Notre Dame, en naar een promotie bij onze geliefde Ferdinand de Grijs († 2011). 
En ook werden we jarenlange collega’s op het vakgebied van de systematische 
theologie. Dankjewel voor zoveel collegialiteit en verbondenheid. Aan jou draag ik 
het directeurschap van het Thomas Instituut graag over. Ten slotte dank aan wie 
mij altijd gesteund hebben: Cora, Eline en Thomas.
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In 1985 rondde ik mijn theologiestudie af met een doctoraalscriptie bij Ferdinand 
de Grijs over de drie dagen van de dood van Christus. Vandaag sluit ik af met een 
lezing over het doopsel, de drievoudige onderdompeling onder aanroeping van 
de drievoudige naam van God, dat primair beeld is van die drie dagen van het 
Paasmysterie. Zodat de cirkel rond is.

Ik heb gezegd.
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Appendix

De doop van Jezus
volgens Thomas van Aquino
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Vertaling van het commentaar van Thomas van Aquino op de doop 
van Jezus volgens het Evangelie van Mattheus (3, 13-17)

13. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te 
worden. 14. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door 
U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15. Maar Jezus antwoordde: 
‘Laat gaan voor nu, want zo dienen wij alle gerechtigheid tot vervulling te brengen.’ 
Toen liet hij hem toe. 16. Zodra Jezus gedoopt was en terstond uit het water 
omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag Hij hoe de Geest van God 
als een duif op hem neerdaalde. 17. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn 
geliefde Zoon, in hem vind Ik vreugde.’

287. Eerder heeft de Evangelist Johannes geïntroduceerd, en nu introduceert hij 
Christus die naar de doop door Johannes komt. 

Hij doet twee dingen: op de eerste plaats vertelt hij de dingen die aan het doopsel 
voorafgingen (I), en op de tweede plaats de dingen die erop volgden, hier “Zodra 
Jezus gedoopt was” (II).

Bij het eerste vermeldt hij vier dingen: de bewonderenswaardige nederigheid 
van Christus (1), de verbazing over zijn nederigheid (2; “Johannes probeerde”), 
de afdoende beantwoording van deze verbazing door Christus (3; “Maar Jezus 
antwoordde”), en Johannes die instemt met deze beantwoording (4; “Toen deed 
Johannes het.”)

I.1 Bij het eerste [de bewonderenswaardige nederigheid van Christus] vermeldt hij 
vier dingen: de tijd, de mensen, de plaats, en de taak. 

288. De tijd, wanneer hij zegt “Toen”, namelijk wanneer Johannes zijn eigen 
licht had. Zoals immers de zon opkomt terwijl de ochtendster nog zichtbaar is, 
zo komt Christus terwijl Johannes verkondigt en doopt (Lc 3, 21). “Kun je de 
Morgenster op zijn tijd laten schijnen, en maken dat de Avondster opkomt over de 
einden der aarde?” (Job 38, 32). Ofwel “Toen”: wanneer Christus in zijn dertigste 
levensjaar was (Lc 3, 23), zodat te verstaan gegeven wordt dat iemand de taak om 
te verkondigen of te besturen niet op moet pakken voor de leeftijd die daarvoor 
geschikt is. Ofwel “Toen”, wanneer, indien hij de levensloop had vervolgd die 
anderen plegen te vervolgen, hij vele zonden had kunnen begaan. Daarom wilde 
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hij niet terstond gedoopt worden, maar hield hij gedurende lange tijd de wet in 
acht, alsof hij onder de wet geplaatst was, zodat de Joden geen reden voor ophef 
zouden hebben; want hij kwam niet om de wet af te schaffen (Mt 5, 17). Iemand 
zou immers van mening hebben kunnen zijn dat hij de wet niet had kunnen 
vervullen; en daarom wilde hij haar in acht nemen voor langere tijd, en werd hij 
niet snel gedoopt.

289. De personen worden vermeld, wanneer gezegd wordt “kwam Jezus naar 
Johannes”: de Heer naar de dienaar, de Schepper naar het schepsel; “Leert van 
mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” (Mt 11, 29).

290. De plaats: “vanuit Galilea”. Een geestelijke interpretatie hiervan past de 
gedoopten, omdat ‘Galilea’ verhuizing betekent: zij die gedoopt zijn moeten 
immers verhuizen van ondeugden naar deugden; “Ontdoe u van alles wat slecht 
is, van alle bedrog en huichelarij en afgunst en kwaadsprekerij” (1 Pe 2, 1).

Evenzo: “naar de Jordaan”. ‘Jordaan’ betekent afdaling, en staat dus voor de 
nederigheid die bij het dopen nodig is om genade te ontvangen; “Hij geeft genade 
aan wie nederig is” (Jac 4, 6).

291. Hij vermeldt de taak: “om gedoopt te worden.” God wilde gedoopt worden 
door Johannes om vier redenen. Ten eerste om het doopsel van Johannes hoog 
te houden, omdat er waren die het kleineerden (Mt. 21, 24). Ten tweede om 
door zijn aanraking al het water te consecreren; daarom heet het doopsel plaats 
te vinden vanuit de bronnen van de Verlosser: “Vol vreugde zullen jullie water 
putten uit de bronnen van de Verlosser” (Jes 12, 3). Ten derde om te laten zien dat 
hij de ware natuur van de mens in zich heeft, omdat zoals hij [gezonden] was in 
de gestalte van het vlees van de zonde (Ro 8, 3), zo wilde hij gereinigd worden als 
ware hij een zondaar. Ten vierde om anderen de noodzaak van het dopen voor 
te schrijven; want hij wilde eerst [zelf] in acht nemen wat hij anderen oplegde. 
“Jezus begon te doen en te onderrichten” (Ha 1, 1), in tegenstelling tot degenen 
over wie wordt gezegd: “zij bundelen zware en ondraaglijke lasten en leggen die 
op de schouders van de mensen, maar met hun eigen vinger willen zij ze niet 
beroeren” (Mt 23, 4).

I, 2. 292. Vervolgens vermeldt hij de verbazing. Let op drie dingen. Want ten 
eerste weigert Johannes de eer die hem wordt geboden. Ten tweede belijdt hij 
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zijn nederigheid, en ten derde zijn zwakte. Het tweede bij “Johannes probeerde 
hem tegen te houden”; “Vraag de Heer niet om macht, noch de koning om een 
erezetel” (Si 7, 4). Het derde hier: “Ik zou door u gedoopt moeten worden”. Hij 
[Johannes] wist immers dat hij [Jezus] inwendig zou dopen, en daarom zegt 
hij “gedoopt worden”, dat wil zeggen gereinigd worden van de erfzonde, zo 
zegt de Glossa. Daar staat echter tegenover dat hij [Johannes] geheiligd was in 
de moederschoot. Toch moet gezegd worden dat weliswaar voor de komst van 
Christus sommigen door de besnijdenis en dergelijke gereinigd werden van 
persoonlijke smet, maar van schuld en smet van de natuur werd niemand voor 
het lijden van Christus gereinigd. “Dan komt u naar mij?” “Wonderlijk zoals u 
mij kent, sterk, het gaat mijn begrip te boven” (Ps 139, 6).

293. Vervolgens vermeldt hij het afdoende antwoord van Christus. Let op dat 
Johannes een ding deed, omdat “hij probeerde tegen te houden” en twee dingen 
heeft gezegd: “Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?”. 
Op het een antwoordt Jezus niet, namelijk op “Ik zou door U etc.”, maar wel 
beantwoordt hij Johannes’ poging om hem tegen te houden: “Laat gaan voor nu”.

En hij zegt “voor nu”, omdat volgens Chrysostomos Johannes later door Christus 
gedoopt is, niet alleen met het doopsel van de Geest maar ook van water. Ofwel 
zegt hij “laat af voor nu” omdat Johannes later gedoopt is met het doopsel van de 
heilige Geest. Ofwel “voor nu” zodat ik gedoopt worde met het doopsel van water, 
omdat ik nog gedoopt moet worden met een ander doopsel, namelijk het doopsel 
van het lijden: “Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel ik mij totdat 
het volbracht is?” (Lc 12, 50). Met dat doopsel is ook Johannes door Christus 
gedoopt, in zoverre hij gestorven is voor de gerechtigheid, wat hetzelfde is als 
sterven voor Christus. Ofwel “laat gaan voor nu”: nu ik de vorm van een slaaf 
draag, verricht aan mij de taak van nederigheid, omdat wanneer ik in heerlijkheid 
zal verschijnen, ik jou zal dopen met het doopsel van heerlijkheid.

294. Vervolgens beantwoordt Christus de bewondering en zegt “want zo dienen 
wij alle gerechtigheid tot vervulling te brengen”, wat op drie manieren kan 
worden uitgelegd. Ten eerste “zo dienen wij alle gerechtigheid tot vervulling 
te brengen”, namelijk door het doopsel. In de toekomst zou Christus alle 
gerechtigheid tot vervulling brengen, zowel die van de wet als van de natuur. 
Maar hij wilde langs die weg [de gerechtigheid] tot vervulling brengen omdat dit 
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zonder doopsel niet zou gebeuren. “Tenzij een mens opnieuw geboren wordt, zal 
hij het koninkrijk Gods niet kunnen zien etc.” (Jo 3, 3). 

Remigius verklaart het zo, “want zo dienen wij alle gerechtigheid tot vervulling 
te brengen”: het past mij om een voorbeeld van dit sacrament te geven, waarin 
de volheid van alle gerechtigheid gegeven wordt, omdat de volheid van genade 
en de andere deugden gegeven wordt. “De rivier van God is vol van water”, d.w.z. 
genade (Ps 65, 10).

Ofwel zo: “want zo dienen wij etc.”, dat wil zeggen het past mij om een 
volmaakte nederigheid te bezitten. De eerste stap is zich niet verheffen boven 
iemand die je gelijke is, en je te onderwerpen aan een meerdere, wat inderdaad 
noodzakelijk is. De tweede stap is wanneer je je onderwerpt aan wie je gelijke is. 
Volmaakte nederigheid echter is wanneer een superieur zich onderwerpt aan wie 
ondergeschikt is. En dit betekent “want zo dienen wij etc.”: namelijk volmaakte 
nederigheid ten uitvoer te leggen.

295. Hoewel er dus een strijd was tussen hen, won Christus. Daarom “toen liet 
hij hem toe etc.”, dat wil zeggen Johannes stond toe dat Hij door hem gedoopt zou 
worden. Glossa: ware nederigheid ziet niet af van gehoorzaamheid, want het is 
hoogmoedig om koppig weerstand te blijven bieden. “Het is als de misdaad van 
afgodendienst om niet te willen berusten” (1 Sam 15, 23), want zo worden Jeremia 
en Mozes geprezen, die uiteindelijk toestemden.

II Vervolgens vanaf wanneer hij zegt “zodra Jezus gedoopt was en terstond uit het 
water omhoogkwam”, vertelt hij vier dingen die na het doopsel gebeuren. Men 
moet weten dat net zoals Christus met zijn doopsel het voorbeeld gaf om anderen 
te dopen, hij met de dingen die volgden op zijn doopsel te verstaan gaf wat wij 
moeten opvolgen. Er gebeuren vier dingen nadien, namelijk het omhoogkomen 
van Christus, de opening van de hemel, de verschijning van de Heilige Geest, en 
het getuigenis van de Vader.

II, 1. 297. Ten eerste: “zodra Jezus gedoopt was en terstond uit het water 
omhoogkwam”. Hij zegt dit letterlijk, omdat de rivier diepe putten had. Maar 
toch bedoelt hij hiermee, dat zij die gedoopt worden omhoogkomen door goede 
werken. En hij zegt “terstond”, omdat de gedoopten in Christus onmiddellijk met 
Christus omkleed worden. “Al wie van jullie in Christus gedoopt zijn, zijn met 
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Christus omkleed” (Ga 3, 27). Evenzo verwerven zij een hemelse erfenis; “die ons 
opnieuw geboren heeft doen worden naar een levende hoop, door de verrijzenis 
[van Jezus Christus] naar een onvergankelijke erfenis” (1 Pe 1, 3). En dit betekent 
“opende de hemel zich”. Dit is niet als zintuiglijk op te vatten, maar als een 
visioen van de verbeelding.

II, 2. 298. “Opende de hemel zich voor hem.” Dit betekent dat de hemel door de 
zonde voor het menselijk geslacht gesloten was. “Hij plaatste voor het paradijs van 
plezier cherubijnen, en een vlammend en heen en weer draaiend zwaard om de 
weg naar de boom des levens te bewaken” (Gen 3, 24). Gezegd wordt dat hij een 
Serafijn plaatste, maar [de hemel] is geopend door Christus.

Maar de vraag wordt gesteld waarom de hemelen geopend werden, terwijl ze voor 
hem altijd geopend waren. Gezegd moet worden dat, volgens Chrysostomos, de 
Evangelist het gewone spraakgebruik hanteert, omdat door de verdienste van zijn 
doopsel ze voor ons geopend zijn, zoals een koning zegt tot zijn vriend die een 
gunst vraagt voor een ander: ik verleen je die.

Men moet weten dat er drie soorten mensen zijn die terstond na hun dood naar 
de hemel vliegen: de gedoopten, zoals hier; de martelaren, want “zie ik zie de 
hemelen geopend en de Mensenzoon staande aan de rechterhand van God” (Ha 
7, 56), en zij die hun berouw volhouden tot het einde; Ha 10, 11 zegt dat de hemel 
open was voor Petrus terwijl hij bad.

II, 3. 299. Vervolgens verhaalt hij van de verschijning van de heilige Geest: 
“en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.” Dit is wat 
toebehoort aan de gedoopten, die de heilige Geest in zichzelf ontvangen. “Wat 
geboren wordt uit de heilige Geest, is geest” (Jo 3, 6), dat wil zeggen is geestelijk. 
“En zag Hij”, niet met een visioen van verbeelding want anders zou hij het alleen 
zelf hebben gezien, “de Geest van God”, dat wil zeggen een duif.

Men moet weten dat niets wat lichamelijk is naar zijn eigen wezen van God 
gezegd wordt, maar ofwel door een visioen van verbeelding (“Ik zag de Heer 
zittend op een hoge en verheven troon”, Jes 6, 1), ofwel door betekenisverlening 
(“en die rots was Christus”, 1 Ko 10, 4), ofwel door opname in de eenheid van 
persoon (“Het Woord is vlees geworden”, Jo 1, 14). Maar de heilige Geest wordt 
op geen van die manieren duif genoemd. Duidelijk niet door een visioen van 
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verbeelding, omdat hij door allen gemeenschappelijk gezien werd. Niet door 
betekenisverlening, omdat hij niet eerder werd gezien. Niet door opname 
in de eenheid van persoon. En daarom is er sprake van een vierde wijze, die 
zich voordoet wanneer een nieuw beeld wordt gevormd om uitwerkingen van 
het goddelijke te verbeelden, zoals in Ex 3, 2 de Heer verschijnt in vuur en 
braamstruik, en in wetgeving, in bliksem en donder (Ex 19,16). Daarom werd 
een duif gebruikt om de instroom van de heilige Geest te verbeelden; en dit 
[wordt aangegeven door] “en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op hem 
neerdaalde.”

300. Welnu hij verscheen in de gedaante van een duif om vier redenen. Op 
de eerste plaats vanwege de liefde; een duif is immers een liefdevol dier. 
Chrysostomos: “De dienaar van de duivel wendt voor alle andere gaven te hebben 
die de dienaar van God echt heeft, alleen de liefde van de heilige Geest kan een 
onreine geest niet imiteren.” “Doe open voor mij, mijn zus, mijn vriendin, mijn 
duif, mijn onbezoedelde” (Hgl 5, 2). Op de tweede plaats vanwege de onschuld 
en de eenvoud. “Weest omzichtig als slangen maar eenvoudig als duiven” (Mt 
10, 16). Op de derde plaats omdat een duif zingt door te kreunen, zoals een mens 
die geheiligd is door de heilige Geest moet kreunen vanwege de zonden. “Haar 
slavinnen werden weggeleid, kreunend als duiven” (Nahum 2, 7). Ten vierde 
vanwege zijn vruchtbaarheid. Daarom ook werd in de wet voorgeschreven om een 
duif te offeren. Dit past de gedoopten omdat “wat geboren is uit Geest, geestelijk 
is” (Jo 3, 6). 

“Als een duif op hem neerdaalde”: Het uitvloeien van goddelijke gaven vanuit 
God naar welk schepsel dan ook geschiedt door neerdaling, want een schepsel 
kan [ze] niet ontvangen dan alleen door neerdaling in hem; “Elke zeer goede gave 
en elk volmaakt geschenk is van boven, neerdalend van de Vader van de lichten” 
(Jac 1, 17).

301. “Op hem neerdaalde”. Let op, een zichtbare zending is altijd een teken van 
een onzichtbare zending, en het betekent ofwel een genade die nieuw ontvangen 
wordt ofwel een toename van genade, zoals het bij de apostelen een toename van 
genade betekende toen de heilige Geest verscheen in tongen. Evenzo betekent 
een dergelijke zending een genade die ofwel op dat moment vervaardigd werd 
ofwel tevoren al gemaakt was. Welnu, in Christus betekende het niet een 
nieuwe uitwerking, omdat Hij vanaf het moment van zijn ontvangenis vol van 
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genade en waarheid was, maar de genade die al eerder op hem rustte, als mens, 
niet als God.

II, 4. 302. Vervolgens, wanneer hij zegt: “En uit de hemel klonk een stem”, 
geeft hij het getuigenis van de Vader: “Dit is mijn Zoon”. Let op dat het doopsel 
[mensen] niet alleen geestelijk maakt, maar ook tot zonen van God: “Hij gaf hun 
de mogelijkheid om zonen van God te worden” (Jo 1, 12).

Men moet weten dat die stem als het ware datgene tot uitdrukking brengt wat 
de duif betekent. “Geliefd”, niet zoals andere schepsels (Wijsheid 2, 13: [“De 
rechtvaardige… noemt zich zoon van God”]), maar zoals een natuurlijke Zoon: 
“De vader heeft de Zoon lief, en toont hem alles wat Hij zelf doet, en grotere 
werken dan deze zal hij hem tonen, zodat jullie je zullen verwonderen” (Jo 5, 
20). Dit ook betekent Ps 2, 7: “De Heer heeft tot mij gesproken: mijn Zoon 
ben jij, ik heb je heden verwekt.” Maar aangezien de heiligen ook door hem 
bemind worden, voegt hij toe “Zoon”, waardoor hij de Zoon, naar een opvatting, 
onderscheidt van anderen. 

“In hem vind Ik vreugde”: Waarin de goedheid van iemand oplicht, daarin vindt 
hij vreugde, zoals een bouwer vreugde schept in zijn mooie gebouw en iemand 
die in de spiegel kijkt in zijn eigen mooie afbeelding. De goddelijke goedheid is 
te vinden in elk afzonderlijk schepsel, maar geheel en volmaakt is zij alleen in 
de Zoon en de heilige Geest. Daarom vindt Hij de volledige vreugde alleen in de 
Zoon, die zoveel goedheid heeft als de Vader. En dit betekent “in hem”, dat wil 
zeggen ik vind vreugde in hem. “De vader bemint de Zoon, en heeft hem alles in 
handen gegeven” (Jo 3, 35).

303. Maar merk op dat er een zekere tegenstrijdigheid lijkt te bestaan tussen deze 
Evangelist en de anderen, omdat Marcus (1, 11) en Lucas (3, 22) zeggen “Jij bent 
mijn geliefde Zoon”, en “in jou”, terwijl Mattheus zegt: “is mijn geliefde Zoon.” 
Maar de inhoud is hetzelfde, omdat wat gezegd wordt, “jij bent”, weliswaar direct 
gezegd lijkt te worden tot Christus, maar Hij sprak omwille van de anderen, 
want Christus was zeker van de liefde van de Vader. En daarom geeft Mattheus 
uitdrukking aan de bedoeling van de spreker, en formuleert hij “dit is” etc. en 
presenteert hij het als gezegd tegen anderen; zo zegt Augustinus.
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304. Evenzo vraagt men waarom Mattheus en Marcus zeggen “in hem” terwijl 
Lucas zegt “in jou”. Augustinus zegt dat in de Zoon de Vader vreugde vindt voor 
zichzelf, en ook in mensen. Daarom wordt gezegd “in hem”, wat betekent dat hij 
vreugde vindt in mensen. Laat hem daarom vreugde voor mij, dat wil zeggen ter 
ere van mij, vinden in anderen, omdat wie de Zoon zien de Vader verheerlijken. 
Ofwel volgens de betekenis van beide: “in hem[/jou] vind ik vreugde”, dat wil 
zeggen het is mijn vreugde de verlossing van de mensen teweeg te brengen, en 
dit vindt plaats in jou, dat wil zeggen door jou.

305. Let op dat in dit doopsel niet alleen het doel en de vrucht van de doop 
tegenwoordig worden gesteld, maar ook de vorm van het doopsel, dat wil zeggen 
[de woorden] “in de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest”, zie 
verderop [Mt 28, 19]. De Zoon was er immers in het vlees, de Vader in de stem en 
de heilige Geest in de gedaante van de duif. 

Let ook op dat het afzonderlijke wat plaats vindt, niet leidt tot een onderverdeling 
van het handelen van de personen van de Triniteit, omdat zoals het wezen 
gemeenschappelijk is, zo geldt dat ook voor het handelen. Wat hier wordt gezegd 
wordt [slechts] vanwege een zekere appropriatie gezegd, omdat het de gehele 
Triniteit is die zowel de duif heeft geschapen, als het vlees; maar deze dingen 
verwijzen wel naar verschillende personen.

Vertaling van lectio 2 bij Mattheus 3. Het commentaar op het evangelie van 
Mattheus heeft Thomas niet zelf geschreven of geredigeerd. Het is opgetekend en 
geredigeerd door Petrus van Andria tijdens de colleges die Thomas vermoedelijk gaf 
in 1269-1270 te Parijs. Het wordt daarom een ‘reportatio’ genoemd. Zie de uitgave 
op www.corpusthomisticum.org. Een tweetalige Latijn/Engelse editie kan worden 
gevonden op www.aquinas.cc/la/en.
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