
Matteus 28:16-20
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, 

naar de berg die Jezus hun had genoemd, 
17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem 

eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus 

kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 

gegeven in de hemel en op de aarde. 

Van slaaf tot zoon



Matteus 28:16-20
19 Ga dus op weg en maak alle volken tot 

mijn leerlingen(discipelen), door hen te 

dopen in de naam van de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat 

ze zich moeten houden aan alles wat ik 

jullie opgedragen heb. En houd dit voor 

ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 

de voltooiing van deze wereld.’

Van slaaf tot zoon



Romeinen 6:3,4
3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus 

Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt 

zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door 

de doop in de dood, opdat evenals Christus 

uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid 

van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven 

zouden wandelen.

Van slaaf tot zoon



1 Korinthiers 10:1-6

1 Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is, 

dat onze vaderen allen onder de wolk waren, 

allen door de zee zijn heengegaan, 2 allen tot 

Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3

allen hetzelfde geestelijke voedsel aten 4 en 

allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want 

zij dronken uit een geestelijke steenrots die 

volgde; de steenrots nu was Christus.”
Van slaaf tot zoon





DE ZEE

1.Het oude leven   
achter laten

2.Verlost uit het 
oordeel en de dood

3.Ontvangen van 
de heilige Geest

4.Nieuwe 
identiteit

De uittocht                De doop 



Van slaaf tot zoon

Een slaaf Een zoon

Gehoorzaamt onder dwang, 
omdat het moet.

Gehoorzaamt uit liefde voor 
zijn Vader, omdat Hij blij met 
hem is

Werkt onder bedreiging van 
pijn of verlies

Straf is geen vergelding maar 
een liefdevolle correctie

Onzekerheid: als ik het 
verpruts krijg ik slaag

Zekerheid: als ik het verpruts, 
vergeeft mijn vader mij

Focus op gedrag en regels Focus op relatie en houding

Moet werken, krijgt geen eer Wordt geëerd, mag meewerken



Romeinen 8:15,16

15 Want u hebt niet de Geest van slavernij 

ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u 

hebt de Geest van aanneming tot kinderen 

ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat 

wij kinderen van God zijn.

Van slaaf tot zoon



1 Korinthiers 10:1-6

1 Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is, 

dat onze vaderen allen onder de wolk waren, 

allen door de zee zijn heengegaan, 2 allen tot 

Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3

allen hetzelfde geestelijke voedsel aten 4 en 

allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want 

zij dronken uit een geestelijke steenrots die 

volgde; de steenrots nu was Christus.”
Van slaaf tot zoon



Israël een waarschuwend voorbeeld

5 Maar in de meesten van hen heeft God 

geen welgevallen gehad, want zij zijn 

neergeveld in de woestijn. 6 En deze dingen 

zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, 

opdat wij niet zouden verlangen naar kwade 

dingen, zoals ook zij verlangd hebben.

Van slaaf tot zoon


