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DE DOOP EN DE BIJBEL
Door D. Avnon
Over het onderwerp "de doop" is al veel geschreven. De schrijvers, afkomstig uit verschillende
kerkgenootschappen, schreven meestal over de manier waarop iemand gedoopt moet worden. Wij zien ook
dat schrijvers vaak gebruik gemaakt hebben van de gedachten van de kerkvaders en de kerkgeschiedenis
om hun theorieכn te bevestigen. Met alle respect voor de kerkgeschiedenis, het verkeerd wanneer men deze
geschiedenis tot fundament van zijn geloof maakt. Degenen die het onderwerp van de doop uitsluitend in
Gods Woord gaan zoeken, zullen steeds meer gaan zien dat de ontwikkeling van de kerkgeschiedenis in de
loop der jaren ver van Gods Woord is afgeweken; zelfs bij de Protestanten die beweren dat Gods Woord de
enige basis voor hun geloof is.
Er bestaat een grote behoefte bij Gods kinderen aan een uitgebreide studie over de doop. Een studie die elke
aanwijzing in Gods Woord die in verband staat met dit onderwerp, zal behandelen. Wij bidden dat dit artikel
een hulpmiddel mag zijn voor de Bijbelonderzoeker om uitsluitend vanuit Gods Woord tot de juiste conclusies
te komen. Het is bekend dat alles wat met de doop te maken heeft bij velen nog steeds taboe is. De
Bijbelgelovige die oprecht naar Gods wil zoekt, zal zich samen met de apostel Paulus afvragen: "WAT ZEGT
HET WOORD?"
Wij hebben ervoor gekozen om dit artikel "de doop en de Bijbel" te noemen, omdat de meerderheid van de
zgn. christenen alleen de doop als ceremonie kent, en in veel gevallen onwetend is over de echte doop die
redt. Wij hopen dat dit artikel velen de betekenis van de echte doop mag laten zien. Gods Woord laat ons
duidelijk zien dat iemand alleen door de echte doop een lid kan worden van Gods enige ware Gemeente "het
Lichaam van Christus". Als iemand de doop als ceremonie heeft meegemaakt, maar niet gedoopt is met de
echte doop, dan is hij NIET BEHOUDEN. Maar als iemand wel met de echte doop in de dood en opstanding
van de Here Jezus Christus gedoopt is, dan rijst de vraag waarom wij nog de ceremonie nodig hebben.
HET WOORD DOOP
Wij zullen eerst het woord "doop" gaan onderzoeken zodat ook als u het niet eens kunt zijn met de conclusie
van deze schrijver, u toch aandacht schenkt aan hetgeen de Bijbel ons over dit woord te zeggen heeft*.
Er zijn in het Griekse Nieuwe Testament vijf woorden die uit dezelfde wortel komen. Deze woorden vormen
de basis van deze studie.
BAPTO - dit werkwoord wordt drie keer in het Nieuwe Testament gebruikt en wordt altijd met "DOPEN"
vertaald. Dit woord heeft niet met de echte of de rituele doop te maken. Het werd gebruikt i.v.m. het dopen
van kleding in een verfbad: Luk. 16:24, Joh. 13:26, Openb. 19:13.
BAPTISTES - degene die doopt. Het wordt i.v.m. Johannes de Doper en de Here Jezus Christus gebruikt:
Matt. 3:1, 11:11,12; 14:2,8; 16:14; 17;13; Mark. 6:24,25; 8:28; Luk. 7:20,28,33; 9:19.
BAPTISMOS - dit woord wordt vier keer in het Nieuwe Testament gebruikt; het wordt drie keer als WASSEN
vertaald en een keer als DOOP. Mark. 7:4,8; Heb. 6:2; 9:10.
BAPTIZO - (baptidzo) Dit is het werkwoord dat "dopen" betekent. Het wordt altijd als dopen vertaald, behalve
in Luk. 11:38 "wassen": Matt. 3:6,11,13,14,16; 20:22,23; 28:19; Mark. 1:4,5,8,9; 7:4; 10:38,39; 16:16; Lukas
3:7,12,16,21; 7:29,30; 11:38 12:50; Joh. 1:25,26,28,31,33; 3:22,23,26; 4:1,2; 10:40; Hand. 1:5; 2:38, 41;
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8:12,13,16,36,38; 9:18; 10:47,48; 11:16; 16:15,33; 18:8; 19:3,4,5; 22:16; Rom. 6:3; 1 Kor. 1:13,14,15,16,17;
10:2; 12:13; 15:29; Gal. 3;27.

Om een goed inzicht te krijgen in wat de Bijbel ons over de doop te vertellen heeft, hebben wij een lijst
gemaakt van alle Schriften waar de doop wordt genoemd. Het is het beste als u de Schriften uitschrijft en op
een rijtje zet.
Matt. 3:1-17; 20:20-23; 21:23-26; 28:18-20;
Mark. 1:1-9 ; 7:1-9; 10:35-40; 11:29-33; 16:14-20
Luk . 3:1-22; 7:24-35; 11:37-39; 12:49-53; 20:1-8
Joh . 1:15-34; 3:22-4:2; 10:39-42;
Hand. 1:4-8 ; 1:21-26; 2:38-41; 8:12-17; 8:35-39; 9:18-19;
10:34-48; 11:16-17; 13:24-25; 16:14-15; 16:2934;
18: 7-8 ; 18:24-26; 19:1-8 22:12-16;
Rom . 6:1-7; I Kor. 1:11-17; 10:1-4; 12:12,13; 15:29-32;
Gal. 3:26-28;
Ef . 4: 1-6; Kol. 2:10-15; Heb. 6:1-3; 9:8-14; I Petr.
3:18-22
De meeste christenen associëren het woord doop met water. Degene die dit onderwerp grondig gaat
onderzoeken zal zich verbazen dat de Bijbel over twaalf verschillende dopen spreekt, en dat slechts vijf
daarvan met water te maken hebben. Het doel van deze studie is om deze twaalf soorten dopen te
behandelen.
1) De dopen van het Oude Testament
2) De doop van Christus met de Heilige Geest
3) De doop door de Heilige Geest in het Lichaam van Christus
4) De doop als dood
5) De doop met vuur
6) De doop van de ark van Noach
7) De doop voor de doden
8) De doop in Mozes
9) De doop onder de Joden
10) De doop voor vergeving van zonden door Johannes de doper
11) De doop van Christus door Johannes om al de gerechtigheid
te vervullen
12) De doop tijdens de Pinksterdag voor vergeving van zonden

DE DOOP IN HET OUDE TESTAMENT
Over het algemeen wordt geleerd en gedacht dat er onder het oude verbond geen sprake was van het
praktiseren van DOOP. Deze gedachte is onjuist omdat de zgn. vier evangelieיn nog steeds deel uitmaken
van het oude verbond*; het nieuwe begon toen Christus nog aan het kruis hing (Heb. 9:13-24). Toen
Johannes de Doper de mensen op riep om zich te laten dopen voor vergeving van zonden (Matt. 3:1-5)
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leefde hij nog steeds onder het oude verbond. Velen weten niet dat de wassingen in de boeken van het zgn.
Oude Testament hetzelfde zijn als de dopen in het zgn. Nieuwe Testament. In de boeken van het Nieuwe
Testament komen de beide woorden uit hetzelfde Griekse woord "BAPTISMOS".
De Schrift in Hebreeיn 9:10 bewijst het: "Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene
wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses, tot op de tijd der verbetering opgelegd."
De schrijver van de brief aan de Hebreeיn schrijft hier over het onvolmaakte offer dat het geweten van
degenen die in de tempel kwamen niet heilig kon maken. Verder lezen wij dat het oude verbond uit SPIJZEN,
DRANKEN en VERSCHEIDENE WASSINGEN (Gr. Baptismos) bestond. Hieruit kunnen wij duidelijk zien dat
wassingen of dopen ook onder het oude verbond gepraktiseerd werden.
Toen onze Here nog op aarde was, waren de Joden van die tijd bekend met de doop als ritueel. Zij
hebben altijd hun handen gewassen (Mark. 7:3,4; Luk. 11:38). De Farizeיers vielen Johannes de Doper aan
omdat hij de autoriteit op zich nam de hele natie op te roepen om zich laten dopen. Dit was volgens hen n.l.
voorbehouden aan de Messias of Elia, die de weg zou voorbereiden (Joh. 1:19-28).
Dat deze dopen bekend waren bij Israכl, is van groot belang. Het verwondert velen dat wij geen nieuwe
instructies gekregen hebben over de manier waarop de rituele doop moet geschieden. God heeft eenmaal
instructies gegeven en dat hoeft Hij niet te herhalen.
Israכl kende deze instructies gedurende bijna 2000 jaren. De wassingen of dopen waren besprenkelingen om
gereinigd te worden.
Wanneer wij naar de dopen in het Oude Testament gaan, vinden wij geen bewijs dat bij het dopen
onderdompeling werd gepraktiseerd. Op het eerste Paas feest heeft men bloed op de deurposten
gesprenkeld. Later lezen wij dat het bloed van onze Here Jezus het beeld was van het tijdelijke bloed van
dieren het welk telkens opnieuw in de tabernakel werd BESPRENKELD om het volk te reinigen (Heb. 9:9-14,
19-28).
Er zijn in de Hebreewse taal twee woorden die besprenkelen betekenen. ZA-RAK en HA-ZA o.a. in Ex.
24:6,8; 29:16,20; Lev. 1:5,11; 3:2,8,13; 7;2,14; 8:19,24; 9:12,18; 17:6; Num. 18:17; 19:13,20; II Kon.
16:13,15; II Kron. 29:22; 30:16; 35:11.
Wanneer Israכl als natie in de toekomst gedoopt zal worden, zal besprenkeling de goddelijke manier zijn:
"Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw
drekgoden zal Ik u reinigen" (Ezechiכl 36:25).
Er zijn in de Hebreewse taal ook verschillende woorden die wassen of reinigen met water betekenen. Dat zijn
o.a.:
SHA-TAF- betekent o.a. een oppervlakkig contact met water, zie Lev. 6:28; 15:11,12; Ezech. 13:11-14 niet
door het onderdompelen van het voorwerp maar door wassen. Handen werden gewassen door er water over
te gieten.
KA-BAS - het wassen van kleding. Koning David gebruikte dit figuurlijk toen hij over het wassen van zonden
sprak: "Was mij wel van mijn ongerechtigheid...Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw" (Psalm
51:4,9)
RA-CHA-TZ - dit woord komt meer dan zeventig keer in het Oude Testament voor en betekent wassen.
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WAT BETEKENT HET WOORD DOPEN? (in het Grieks BAPTISO)
Het antwoord op deze vraag kunnen wij beter in Gods Woord zoeken dan in een gewoon woordenboek. In
het Oude Testament betekent doop de rituele besprenkelingen en wassingen zoals in Heb. 6:2,9:10 al is
bewezen.
Wanneer wij de brieven van Paulus lezen zien wij dat het woord een nieuwe betekenis heeft gekregen, n.l.
"IDENTIFIKATIE" en vooral met de gekruisigde en opgestane Verlosser en Heiland Jezus Christus: "Of
weet gij niet, dat zovelen als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn
dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot
de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden." (Rom. 6:3,4)" En
allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee" (I Kor. 10:2)"Want zovelen als gij in Christus
gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan" (Gal. 3:27)
Wanneer wij naar de bedeling van genade komen is er geen sprake meer van "verschillende dopen" zoals
het onder het oude verbond was maar "...ייn doop" Ef. 4:5. "Wij zijn met Christus ייn geworden aan het
kruis in de doop in zijn dood: "Zijnde met Hem begraven in de doop, in welke gij ook met Hem
opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft." (Kol. 2:12)
CHRISTUS DOOPT MET DE HEILIGE GEEST
Door: D. Avnon
In dit hoofdstuk zullen Schriftgedeelten behandeld worden waarin het woord DOOP en HEILIGE GEEST naar
voren komen. Het is vanzelf-sprekend dat deze teksten niet over rituele doop maar over geestelijke doop
spreken.
1)
"Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen
ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen"
(Matth. 3:11, zie ook Mark. 1:8, Luk. 3:16, Joh. 1:33)
2)
Na Zijn opstanding kunnen wij lezen wat de Here Jezus tegen Zijn discipelen over deze geestelijke
doop heeft gezegd.
"En toen Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar
verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt." "Want Johannes doopte
wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen." (Hand.
1:4,5)
Merk op dat deze belofte al tijdens het Pinksterfeest in vervulling is gegaan: "En zij werden allen vervuld met
de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken" "En het
zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw
dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen."
(Hand. 2:4,17)
3)
Ongeveer drie jaar later nadat de apostel Petrus bij Cornelius is geweest lezen wij: "En toen ik begon
te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord
des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij zult gedoopt worden met de Heilige
Geest." (Hand. 11:15,16)
4)

Wanneer de apostel Paulus aan de leden van "het lichaam van Christus" over het woord doop i.v.m.
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de werking van de Heilige Geest schrijft, kunnen wij lezen: "Want ook wij allen zijn door ייn Geest tot ייn
lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot
ייn Geest gedrenkt!" (I Kor. 12:13)
Als wij bij punt 4 komen ontdekken wij dat er verschil is, dat de werking anders is. Er staat duidelijk dat de
HEILIGE GEEST DE DOPER IS.
1) In de eerste drie Schriftgedeelten is duidelijk te zien dat
Christus Degene is Die de mensen gaat dopen.
De apostel Paulus schrijft in zijn brieven over de Heilige Geest als het Goddelijke deel in de Goddelijke
ייnheid die de mensen doopt. In deze tijd doopt de Heilige Geest Joden en heidenen, zonder verschil, in ייn
lichaam: "Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt
zijn?" (Rom. 6:3)
Er moet altijd onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende werking van de personen in de
Goddelijke eenheid: "En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen
werkt." (I Kor 12:6)
In Joh. 15:26,27 lezen wij, hoe Christus de Heilige Geest zou zenden en in Hand. 2:4 kunnen we lezen hoe
deze belofte werd vervuld.
In I Kor. 12:13 lezen we over een andere werking van de Heilige Geest: de Heilige Geest doopt. Deze
werking is anders dan wanneer Christus de Doper is.
2) Nergens in het verslag over het Pinksterfeest (Hand. 2) kunnen wij lezen over het begin van een nieuw
lichaam van gelovigen, of dat er geen verschil is tussen Joden en heidenen (Gal: 3:28). Er waren nl. alleen
Joden en Jodengenoten op die dag aanwezig, en alleen degenen die zich bekeerden en lieten dopen (Hand.
2:37,38) werden met de Heilige Geest gedoopt. In Handelingen hoofdstuk 2 wordt helemaal niet over
heidenen gesproken, die waren op dat moment nog "...vervreemd van het burgerschap Israכls..." (Ef. 2:12).
De belofte van Handelingen 2:39 is nl. in eerste instantie voor het gehele huis van Judea en Israכl bestemd
(Hand 3:25,26).
Het is voor het eerst in de brieven van de apostel Paulus, dat wij veranderingen gaan zien. De apostel maakt
o.a. bekend, dat er een tijdelijke verharding over Israכl gekomen is: "Want ik wil niet, broeders, dat u deze
verborgenheid onbekend is (opdat gij niet wijs zijt bij uzelf), dat de verharding voor een deel over Israכl
gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn." (Rom. 11:25) Het is pas nadat Israכl, als volk,
de aanbieding
van het Koninkrijk verworpen heeft dat God een nieuwe apostel geroepen heeft om een nieuwe bedeling te
verkondigen, (Gal. 1:11-23, I Tim. 1:11-17 etc.)
De apostel Paulus heeft gedurende deze bedeling van genade niet het Koninkrijk-evangelie verkondigd maar
Gods genade-evangelie (Hand. 20:24). De hoop van de leden van het lichaam van Christus is in de hemelen
en niet op aarde:
"Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere
Jezus Christus;" (Fil. 3:20; Ef. 2:6)
Tijdens deze bedeling van genade, is Israכl niet het zegenkanaal. De tussenmuur is weggebroken, zodat nu
iedereen door het bloed van de Here Jezus, door genade uit geloof vrij tot God kan komen, (Ef. 2:12-18). Zo
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blijft echter dat door de geestelijk doop van I Kor. 12:13 de gelovige lid is geworden van de Gemeente "Die
Zijn lichaam is".
3) Als de doop MET de Heilige Geest, op het Pinksterfeest hetzelfde zou zijn als de doop DOOR de Heilige
Geest van I Kor 12:13, dan is de verklaring van de apostel Paulus dat de bedeling van genade toen een
geheim bij God was, niet waar. De onduidelijkheid is niet te wijten aan de Bijbel, maar aan het feit dat men
het Woord der waarheid niet recht snijdt, (Kol. 1:24-28; Rom. 16:25,26; Gal. 1:11).
De conclusie is dat de doop MET de Heilige Geest die de profeet Joכl al eerder had geprofeteerd anders is
dan de doop DOOR de Heilige Geest, die de apostel Paulus onder de bedeling van genade heeft gepredikt
en waarvan geen enkele profeet tevoren geweten heeft.
4) Er bestaat nog ייn duidelijk verschil tussen deze twee werkingen van De Heilige Geest. De doop MET de
Heilige Geest op de Pinksterdag was een vervulling van belofte: "En ziet, Ik zend de belofte Mijns Vaders
op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte."
"Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn
getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde."
(Luk. 24:49, Hand. 1:8)
De doop MET de Heilige Geest tijdens Pinksteren was zeer zeker een krachtige doop: "En zij werden allen
vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te
spreken." (Hand. 2:2-6) Veel mensen spreken alleen over de doop MET de Heilige Geest die tijdens
Pinksteren plaatsvond. Onze vraag is: "is deze Goddelijke werking van toen krachtiger dan wat God in deze
bedeling van genade doet? Of is het de onwetendheid van de mensen die hen tot deze onjuiste conclusies
leidt?"
De doop DOOR de Heilige Geest die als eerste door de apostel Paulus gepredikt werd, wordt niet gevolgd
met kracht om in andere talen te spreken of mensen te genezen. Laten we niet vergeten dat de opdracht en
de belofte van Markus 16:16-18 niet gelden voor deze bedeling van genade. De opdracht daar is om het
evangelie van Gods Koninkrijk te gaan verkondigen en niet de boodschap van verzoening hetwelk onze
boodschap is, (II Kor. 5:17-21).
Is dan de doop DOOR de Heilige Geest krachteloos? Volstrekt niet. De eerste vrucht is dat wij leden van het
lichaam van Christus worden, (I Kor. 12:13) daardoor kunnen wij God "Abba Vader" noemen, (I Kor. 12:3,
Rom. 8:15) en in het geestelijke leven wandelen, (Gal. 5:22,23). Merk op dat de ervaring van een bepaald
gevoel tijdens de doop DOOR de Heilige Geest niet noodzakelijk is. Sommige Baptisten veronderstellen, dat
er in deze tijd geen sprake is van een geestelijke doop omdat "zij geen tekenen kunnen zien wanneer iemand
Christus als zijn persoonlijke Verlosser vertrouwd heeft." In dit geval gaan zij ervan uit dat de "ייn doop" van
Ef. 4:5 waterdoop is.
Dit is echter een onjuiste veronderstelling. Wij weten dat er verschil is tussen de doop DOOR de Heilige
Geest en de doop MET de Heilige Geest, en dat de יne doop van Ef. 4:5 de doop DOOR de Heilige Geest is,
(I Kor. 12:13).
5) In Handelingen 11 lezen wij hoe Cornelius en zijn huisgenoten met de Heilige Geest zijn gedoopt. Hun
doop was dezelfde doop die op de Pinksterdag werd uitgevoerd. Onthoud dat er geen sprake is van de doop
DOOR de Heilige Geest in het Lichaam van Christus voordat wij bij de apostel Paulus en de bedeling van
genade komen.
6) Er zijn verschillende Bijbelleraars die het verschil zien tussen de doop MET de Heilige Geest en DOOR de
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Heilige Geest. Zij leren o.a. dat de beide werkingen gescheiden gehouden moeten worden. "Eerst wordt men
door de Heilige Geest in het lichaam van Christus gedoopt, en daarna mag hij uiteraard verlangen om met de
Geest gedoopt te worden, maar hij moet zich wel met water laten dopen" is hun redenatie. In het geval van
deze uitleg is er sprake van 3 dopen en 2 werkingen van de Heilige Geest. Tijdens deze bedeling van genade
spreken wij over ייn doop en ייn Geest en men ontvangt de Geest NADAT men gelovige is geworden.
"In Wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord
hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte;
Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid." (Ef.
1:13:14).

DE HEILIGE GEEST DOOPT
IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS
Door: D. Avnon
In het vorige artikel over de doop hebben we Schriften behandeld die gingen over de relatie tussen de Heilige
Geest en de doop. Wij hebben o.a. gezien dat de doop door de Heilige Geest, een unieke Paulinische
waarheid 1* is. Merk op dat behalve in I Kor. 1:13-17 waar de apostel over de doop met water schrijft
"Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met
wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt", I Kor. 15:29, de doop voor de
doden, en I Kor. 10:2, die noch een geestelijke doop noch een waterdoop, maar een vereniging beschrijft, de
rest van de teksten over de geestelijke doop van
I Kor. 12:13 gaan. De doop waardoor de gelovige in de dood van Christus wordt gedoopt."Of weet gij niet,
dat zovelen als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem
begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de
heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden" (Romeinen 6:3,4).
1) Wij leren uit de bovengenoemde teksten dat de VELEN die in Christus gedoopt zijn, in Zijn DOOD gedoopt
zijn. Als men leert, dat deze doop een ritueel is, betekent dat dat het ritueel ons ייnmaakt met Christus en Zijn
dood en dat al degenen die nooit met water zijn gedoopt, niet IN CHRISTUS zijn. Zij zijn ook niet vernieuwd,
omdat deze doop ook kracht heeft om mensen te vernieuwen.
De apostel Paulus heeft duidelijk verklaard: "Christus heeft mij NIET gezonden om te dopen". Paulus kreeg
van de opgevaren Here en Verlosser de opdracht om de boodschap van genade te verkondigen. Behoudenis
is alleen uit genade door het geloof te verkrijgen. Nergens spreekt de apostel over een rituele doop als een
voorwaarde voor behoudenis. (Efeze 2:8,9, Titus 3:5)
2) De gelovige is volgens Rom. 6:4 niet alleen in de dood van Christus gedoopt, maar ook met Hem
opgestaan. Wij zijn gedoopt in Zijn dood, en ook met Hem begraven. We zijn ook met Hem opgewekt, om in
1

Een waarheid is, die als eerste geopenbaard is aan de apostel Paulus door de Here Jezus Christus vanuit de hemel.
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nieuwheid des levens te wandelen.
Laten we ons het volgende afvragen: Wanneer is Christus gestorven? Waar is Hij begraven? Hoe is Hij uit de
doden opgestaan? We lezen heel duidelijk dat elke gelovige alleen door het GELOOF deel heeft gekregen in
de weg die Christus moest gaan."Door Wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze
genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods." (Romeinen 5:2)
Als wij met Hem zijn gestorven, dan moet dat gebeurd zijn aan het kruis, op het moment dat Hij stierf! Als wij
met Hem zijn begraven, dan is dat in hetzelfde graf! Als wij met Hem zijn opgestaan, dan is het door dezelfde
kracht die Hem uit de dood heeft opgewekt! Geen enkele rituele handeling kan tegenwoordig de plaats
innemen van hetgeen ongeveer 1900 jaar geleden gebeurde. De Here Jezus Christus werd in het graf van
Jozef begraven en is door Gods kracht en glorie opgestaan. Dat gebeurde ייnmaal met Christus. Het is
vanzelfsprekend dat alleen Gods Geest de gelovige met Christus' dood en opstanding kan identificeren.
De apostel Paulus schreef: "Met Christus ben ik gekruisigd..." (Gal. 2:20) en omdat wij geloven, kunnen we
met volle zekerheid zeggen: "Zijn dood is mijn dood geweest". Ik ben ook met Hem in het graf geweest en ik
ben samen met Hem opgestaan. Wat een wonderbaar werk van Gods genade. Het ritueel was slechts een
schaduw, maar wij hebben Christus, het Beeld, en de echte doop in Zijn dood.
3) Wij lezen in deze schrift niet over iemand die in water wordt gedoopt. Christus is ook niet in water
begraven, maar in een rots. Het besprenkelen met water wordt in de Bijbel gebruikt als symbool voor het
afwassen van zonden en niet voor het begraven. Doop betekent niet begraven worden. Er staat duidelijk dat
wij begraven zijn DOOR DE DOOP IN ZIJN DOOD. De doop is slechts de geestelijke handeling geweest
waardoor wij ייn met Christus zijn geworden.
4) Het is voor velen een verrassing om te lezen dat Christus Zijn eigen dood ook DOOP noemde:"Maar ik
moet met een DOOP gedoopt worden; en hoe worde ik geperst, totdat het volbracht is" (Luk. 12:50).
Dit zei Hij nadat Hij al door Johannes de Doper met water gedoopt was. De Here Jezus Christus is in de dood
gedoopt toen Hij aan het kruis was. Zijn dood is ook onze dood geworden op het moment dat wij geloven.
Toen doopte de Heilige Geest ons in Hem.
5) Romeinen 6:3,4 is van groot belang voor ons geestelijke leven. Wanneer wij deze gebeurtenis niet letterlijk
vertrouwen, en het symbolisch beschouwen, dan komt de waarheid over Christus' opstandingskracht niet
naar voren. Hoe zal iemand die al voor de zonde gestorven is, nog in de zonde leven? Het is een werk van
GELOOF. GELOOF in wat God in Zijn woord zegt:"Dit wetende, dat onze oude mens met Hem ekruisigd
is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen; Indien wij
nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; Alzo ook gij, houdt
het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere."
(Romeinen 6:6,8,11)
Als wij de geestelijke doop in Rom. 6:3,4 wegnemen en in plaats daarvan een rituele doop gaan praktizeren,
dan maken wij Gods werk aan het kruis tot een holle klank. De oude natuur van de gelovige IS NIET tijdens
een doopdienst, in een tank met water begraven, maar in een graf met onze Here en Heiland Jezus Christus
tot in Eeuwigheid. Dit is een echte gebeurtenis, die door een echte doop plaatsvindt.
Uit Rom. 6:3-6 en Gal. 3:27 leren wij hoe de gelovige in Christus gedoopt is. Sommige broeders die hun leer
van de waterdoop willen verdedigen, leren dat het woord IN in deze schriften met TOT vertaald moet worden.
Deze schrijver ziet persoonlijk niet in hoe dit argument iemand kan helpen. Is een doop met water krachtig
genoeg om de gelovige in relatie met Christus te brengen, los van de vraag of het woord met IN of TOT
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vertaald moet worden? Wij denken van niet.
Hoe vaak horen wij gelovigen niet zeggen "Maar vergeet niet dat de Here Jezus Christus ook gedoopt is"!
Men kan ook zeggen "De Here Jezus is ook besneden, vergeet het niet"! Uit de volgende schriften leren wij
dat elke
wederomgeboren gelovige door de Heilige Geest, zowel besneden als gedoopt is IN, TOT of MET
CHRISTUS."In Wie gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de
uittrekking van het lichaam der zonden des vlees, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem
begraven in de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die
Hem uit de doden opgewekt heeft" (Kolossensen 2:11,12)
Al wat tevoren in dit artikel over Rom. 6:3,4 is geschreven, is ook van toepassing op deze schrift. Lees
aandachtig de volgende twee opmerkingen:
1) Christus werd ten eerste besneden op de achtste dag van Zijn aardse leven, zoals de wet van Mozes dat
voor elke Israכliet beschreef (Lukas 2:21). De tweede besnijdenis die onze Here onderging was aan het kruis
(Kol. 2:11).
Onze Here is ook tweemaal gedoopt; eerst door Johannes de doper met water. De tweede maal aan het
kruis (Luk. 12:50).
Let op! De tweede besnijdenis en doop zijn zonder handen geschiedt, ze kwamen tot stand door een
Goddelijke werking.
2) Begraven met Hem in Zijn dood kan niet meer betekenen dan dat er staat; nl. niet in water. Als de meeste
Bijbelgetrouwe gelovigen tesamen met al de leraren, evangelisten en herders, die de Here aan de Gemeente
gegeven heeft, aandachtig de schriften in hun verband zouden gaan lezen, dan zouden zij zien dat geen
enkel rituel werk een zondig mens kan helpen om meer VOLMAAKT IN CHRISTUS te worden dan dat hij al
is, door het geloof in de werking van God.
"Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus
aangedaan" (Galaten 3:26,27)
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VOLMAAKT IN CHRISTUS
&
DE EENHEID VAN DE GEEST
Door: D. Avnon
Er is ייn element dat in beide, in de titel genoemde, onderwerpen terug komt, namelijk: De geestelijke doop.
Wanneer de glorie van deze 'ייn goddelijke doop' niet aan de orde komt, is wat volmaakt is, niet meer
volmaakt. En dan is er geen sprake meer van eenheid. Veel mensen zeggen met blijdschap:"HET IS
VOLBRACHT". Maar de vraag is: Wat houdt dit volbrachte werk en onze volmaaktheid in Christus precies in?
"Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; Geworteld en
opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijk gij geleerd zijt, overvloedig zijnde daarin met
dankzegging; Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar
de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem
woont al de volheid der Godheid lichamelijk; (Kolossensen 2:6-9)
Een eerste vereiste voor een relatie tussen de mens en de God van de Bijbel is uiteraard het aannemen van
Christus als persoonlijk Verlosser. Op dit punt begint het geestelijk leven. Het wordt een krachtig geestelijk
leven, waarbij de gelovige GEWORTELD, OPGEBOUWD en BEVESTIGD wordt, als hij of zij de prediking van
Gods genade ook in de praktijk oefent.
Er zijn veel boeken die een kern van waarheid bevatten. De Heidelbergse Catechismus voor de Protestanten,
de talmoed voor de Joden, de schriften van de kerkvaders voor de Katholieken en de koran voor de
Islamieten. Maar een ding hebben al deze boeken gemeen n.l. dat zij niet spreken over de VOLHEID VAN
CHRISTUS. Deze boeken spreken misschien over een God of over onze God, maar het is niet Gods Woord,
het zijn woorden van mensen. Dus, laat niemand u misleiden door een leer, die niet naar de bedeling van
genade is. Het tegendeel vindt echter plaats. Traditie van mensen is in feite een ontkenning van hetgeen
Christus heeft volbracht. De mensen proberen het in wezen allemaal zelf te doen!
"En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; In Wie gij ook besneden zijt
met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des
vleses, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem begraven in de doop, in welke gij ook met
Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft; En Hij
heeft u, toen gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met
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Hem, al uw misdaden u vergevende; Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in
inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden
weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende. (Kol. 2:10-14).
Wat leert de Bijbel over onze volmaaktheid in Christus?
1)In Wie gij ook besneden zijt (vers 11). De oude mens is aan het kruis gestorven.
2)Met Hem begraven in de doop (vers 12). Eיn worden met
Christus in Zijn dood.
3)Met Hem opgewekt zijt door het geloof (vers 12). Samen met Hem uit de doden opstaan.
4)Al uw misdaden u vergevende (vers 13). Vergeving van zonden door Zijn bloed.
5)Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was (vers 14) Christus is het einde vande wet. Hij heeft
ook de wet volbracht.
Wat leren de mensen met hun overleveringen (tradities) over onze volmaaktheid in Christus?
1) Je moet je laten besnijden, anders ben je niet behouden of niet in het verbond van Abraham opgenomen.
(Hand 15:1; Gal.5:3;6:13).
2) Men laat zich in water dopen als symbool daarvan. Wat Christus gedaan heeft, is niet te symboliseren,
alleen te geloven. (Rom.6:8).
3) Over het algemeen wordt geleerd, dat Christus is opgestaan. De leer dat wij met Hem zijn opgestaan en de
opstandingskracht
hebben, is bij velen niet bekend. (Rom. 8:11; 1 Kor.6:14;
2 Kor.4:10).
4) Men leert dat wij vergeving voor onze zonden nog moeten vragen, terwijl het al is gebeurd en wij daarvoor
mogen danken.(Efe. 1:7; 4:32)
5) Met veel ernst en z.g. geloof leest men en leert men gehoorzaamheid aan de wet van Mozes, met name de
tien geboden. Maar echt geloof betekent God in Zijn woord nemen en Zijn Woord vertrouwen.(Rom. 10:4; Gal.
3:13,19)

VERKONDIGT U HETGEEN AL VOLBRACHT IS?
"En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld,
en heeft erdoor over hen getriomfeerd". (Kolossensen 2:15)
Men spreekt vaak over het lijden van de gelovigen elders in de wereld, waar men fysiek wordt verdrukt.
Betekent dat, dat wij hier in de z.g. westerse wereld vrij zijn van verdrukking?. Nee! Elke bijbelleraar, evangelist
of predikant, die Paulus in zijn prediking wil volgen, zal ook deel nemen in geestelijke verdrukkingen. Aan het
kruis heeft God satan tentoongesteld. Als wij, hetgeen aan het kruis is gebeurd, verkondigen, herhalen wij
opnieuw de nederlaag van satan! Verkondigs u dat maar, dan zult u meer gaan begrijpen van hetgeen Paulus
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over de gemeenschap aan Zijn lijden schrijft (Filippensen 3:10). De vraag is duidelijk: Verkondigt u ook, met
vrijmoedigheid, Gods volbrachte werk (De ייn doop, vergeving, geestelijk besnijdenis, vrijheid van de wet)? Of
durft u de overheden en de machten niet opnieuw, in het openbaar, aan hun nederlaag te herinneren?
DE EENHEID VAN DE GEEST
"Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping, met welke gij
geroepen zijt; Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende
elkander in liefde; U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes;
Een lichaam is het, en een Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; Een Heere,
een geloof, een doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen".
(Efeze 4:1-6)
Er staat duidelijk geschreven, dat er maar ייn doop is! Waarom zijn er dan velen, die het Woord prediken en
vasthouden aan het feit, dat er twee of zelfs drie dopen zijn. In het bovengenoemde schriftgedeelte lezen wij
over de 7-voudige ייnheid der Geest. De zeven fundamentele waarheden, die geכist worden als voorwaarde
voor een gezonde gemeenschap onder Gods kinderen. Als het over deze zeven fundamentele waarheden
gaat, is er veel verdeeldheid onder Gods kinderen. Een bekende Christelijke organisatie in Nederland geeft
voor dit probleem de volgende oplossing:
"Het is mijn ernstig begeren en streven de eenheid des Geestes door de band des vredes met al de de
kinderen van God te bewaren" (Efeze 4:3). Daarom is het mijn ernstig voornemen alles na te laten wat deze
eenheid kan verstoren" (citaat).
Deze oplossing is wel mooi gesteld. Maar als wij de boven genoemde verklaring met de Schrift (Efeze 4:3-6)
vergelijken, dan zien wij, dat het niet mogelijk is om op deze wijze de eenheid des Geestes te bewaren. Omdat
de tekst uit zijn verband wordt gehaald, is de prachtige bijbelse waarheid tot een leugen geworden! De Schrift
leert ons n.l. niet alleen dat wij de ייnheid moeten bewaren, maar ook HOE en WAT DE REGELS ERVOOR
ZIJN. Onthoudt het volgende:" SAMEN ZIJN IN EEN GROTE ZAAL IS NIET VANZELFSPREKEND
GEESTELIJKE EENHEID."
WAT IS GEESTELIJKE EENHEID ?
Als een bijbelgetrouw predikant, voorganger, bijbel-leraar of evangelist gelooft, dat de Bijbel Gods Woord is en
behoudenis alleen uit genade door het geloof in de Here Jezus Christus en daarbij niet in konflikt wil raken met
mede bijbelgelovigen, moet hij niet achter de volgende waarheden gaan staan!
1) ייn Lichaam.
De onzichtbare Gemeente der heiligen van deze bedeling van genade: "Het Lichaam van Christus" (Rom.
12:5,6; 1 Kor. 12:12,13; Efe 3:6; 2:16). "Gemeente" betekent ook uitgeroepen zijn. God heeft geen
gebouwen geroepen, maar mensen. Onder deze bedeling van de genade werkt God uitsluitend met al
degenen, die de Here Jezus Christus hebben aangenomen als hun persoonlijk Verlosser.
2) ייn Geest.
Gods Geest, Die de gelovige ontvangt, nadat hij heeft geloofd (Efeze 1:13,14). De Geest, Die hem o.a.
verzegelt, doopt en bekrachtig.( 1 Korinthiכrs 12:13)
3) ייn Hoop.
Onze toevergadering met de Here, om Hem in de wolken te ontmoeten (1 Thessalonicensen 4:13-18), voordat
hij naar deze aarde terugkomt om te oordelen en Zijn Koninkrijk te vestigen.
4) ייn Here.
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De Here Jezus Christus, als Hoofd van het lichaam, in deze bedeling van genade. God, Die in het vlees is
geopenbaard.
5) ייn Geloof.
Niet een geloofsbelijdenis van een bepaald kerkgenootschap. Maar zoals de apostel Paulus het van de Here
Jezus uit de hemel door openbaring heeft ontvangen voor deze bedeling van genade. (Romeinen 16:25;
Efeziכrs 3:1-9)
6) ייn Doop.
Door de Geest (1 Korinthiכrs 12:13) en niet met water.
7) ייn God en Vader.
De almachtige God van Abraham, Izaהk en Jakob, de Vader van onze Here en Heiland Jezus
Christus
Veel Bijbelgetrouwe gelovigen beamen het grootste deel van deze 7-voudige eenheid in de Geest. De
verdeeldheid begint wanneer men over de ייn HOOP en de ייn DOOP gaat praten en vooral de laatste. Dus als
degenen die het Woord verkondigen niet vervolgd willen worden, doen zij wat water bij de wijn. Als het dan
over onze hoop gaat, zegt men veelal, dat het niet zoveel uitmaakt wanneer en hoe de Here terugkomt, als Hij
maar terug komt! Met betrekking tot de waterdoop laat men de mensen dopen met water. Men is er in ieder
geval geen tegenstander van! Op welke wijze iemand gedoopt wordt of wanneer, doet hier niet ter zake. Als
men de waarheid over de ייn doop maar niet hoeft te verkondigen.
Het is geen echte geestelijke ייnheid, als men zegt dat er in deze tijd twee dopen zijn, terwijl in de Schrift ייn
doop staat! Waarover zullen wij dan met onze mede-broeders en zusters praten, om toch maar niemand te
kwetsen? Over onze eeuwige zekerheid? Nee, dat kan ook niet. Er zijn genoeg mensen, die geloven dat je je
behoudenis kunt verliezen. Zullen wij dan over de hoop van de Gemeente praten? Dat kan ook niet, omdat
velen de opname van de Gemeente beschouwen als een tegenstrijdige waarheid. Als de gelovigen, onder
deze bedeling van Genade, Psalm 133:1 in praktijk willen brengen: "Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat
broeders ook samenwonen", laat hen dan gewoon Efeze 4:1-6 beamen.
Er zijn velen die duidelijk zien, dat de doop in Efeze 4:5 een geestelijk doop is. En toch blijven ze leren, dat de
doop met water ook geldt voor deze bedeling van genade. Het is het ene of het andere, maar men gebruikt
beide! Over het algemeen weet men, dat er in Efeze 4:1-6 over geestelijke eenheid wordt gesproken.
Desondanks vindt men het nodig om er een rituele doop bij te doen. Omdat men weigert God in Zijn woord te
nemen. In plaats van eenheid noemen wij dat verdeeldheid.

Een citaat van Walter S. Patrick uit zijn boek: "Volmaakt in Christus" (Deze broeder was vanaf 1941,
gedurende zes jaar, bestuurslid van de Amerikaanse Raad van Christe-lijke kerken). " Wist u dat ik verantwoordelijk ben gesteld voor het veroorzaken van scheiding in de Gemeente Gods, omdat ik verkondig, dat er
in Efeze 4:5 alleen over geestelijke doop wordt gesproken! Broeders en zusters in de Heer kunnen soms zo
gemeen doen en dat is geen verhaaltje. Als ik u vertel dat sommigen mij liever niet zien vanwege mijn
overtuiging met betrekking tot 'de droge doop' in Efeze 4:5. Denkt u dat ik daar niet wakker van lig, dat het mij
geen pijn doet? Natuurlijk wel! Ik ben een voorstander van gemeenschap met mijn broeders en zusters, maar
in veel gevallen moet ik niet over dat onderwerp praten ter wille van die gemeenschap. Ja, zij beschouwen mij
als broeder in de Here en erkennen onze relatie, maar GEMEENSCHAP? Liever niet" ! (einde citaat)

Waarom verkondigen zoveel mensen, die het Woord verkondigen, soms twee tot zelfs drie dopen? Een van de
redenen is dat zij niet zo gauw afstand zullen doen van de lijn, die door hun kerkgenootschap wordt geleerd.
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Veelal zijn zij bang dat men hun dwaalleraar zal noemen. En dat kan dan leiden tot verlies van hun baan:
'brood-profeten' noemt men hen!
WIJSHEID VAN WOORDEN
"Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met
wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Want het woord des kruises is
wel voor hen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;
(1 Korinthiכrs 1:17,18)
Er heerst veel onwetendheid onder Gods kinderen over het feit, dat rituelen, als de besnijdenis en de doop
onder deze bedeling van genade, niet onder de WIJSHEID VAN GOD vallen, maar onder de WIJSHEID VAN
WOORDEN. Paulus verklaart duidelijk dat hij niet is gestuurd om te dopen. Hij was ook niet ייn van de twaalf
:19). Woorden van menselijke wijsheid
verijdelen het kruis. Waarom is Christus (aan het kruis) gekruisigd als de waterdoop, de besnijdenis en de wet
nog van toepassing zijn onder deze bedeling van genade! En als men telkens weer vergeving voor de zonden
vraagt, waarom leert de Schrift dan, dat Christus voor onze zonden stierf? (1 Korinthiכrs 15:1-6). Wij hebben
toch de vergeving door Zijn bloed, (Efeziכrs 1:7; 4:32). "Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis
predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd". (Galaten 5:11)
Wij leren uit Galaten 5 vers 11, dat wanneer iemand de besnijdenis
praktizeert (zoals in Hand. 15:1), de ergernis van het kruis weg is.(1 Korinthiכrs 1:23).
Het wordt moeilijk voor mij als ik alleen moet gaan geloven wat God aan het kruis in Christus voor mij heeft
gedaan (zie Kolossensen 2:11-15). Als ik dit geestelijke door rituele handelingen ga vervangen, hoef ik niet
meer te geloven en is het niet meer zo moeilijk voor mij! Galaten 5 vers 11 kan ook, vrij vertaald, als volgt
worden begrepen: "Maar ik, broeders! Indien ik nog de DOOP predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan
de ergernis des kruises vernietigd".
Tenslotte mogen we niet vergeten dat de waterdoop in de Bijbel een ritueel was. Dit symboliseerde het
afwassen van zonden. (Handelingen 22:16). In de tegenwoordige tijd, onder de bedeling van genade, zijn wij
voor eens en altijd door het bloed van de Here Jezus Christus gewassen van onze zonden. Door die ene
doop, die nu telt: De doop van Efeze 4:5,6 "DIE NIET DOOR HANDEN IS GESCHIED".
Tijdens de overgangsperiode, zoals dat in het boek Handelingen der apostelen wordt beschreven, lezen wij
over verscheidene mensen, inclusief de apostel Paulus, die met water zijn gedoopt. Na de val van Israכl
(Handelingen 28:28) schrijft de apostel Paulus, vanuit de gevangenis in Rome, dat er maar ייn doop is. In water
gedoopt te worden, onder deze bedeling van genade, is niet zozeer een teken van gehoorzaamheid, maar
meer een bewijs van ontwetendheid. God zegt dus in Zijn woord dat er, onder de bedeling der genade, maar
ייn doop is. Het ware bijbelse geloof neemt dit vervolgens aan in gehoorzaamheid en maakt er geen twee
dopen van! Als wij bereid zijn naar God te luisteren en de eenheid te bewaren, zoals God dat wil, dan wacht
ons een wonderbare gemeenschap met de broeders en zusters, die dat ook doen. Onder die voorwaarde
zullen wij veel kracht en zekerheid ervaren in ons geestelijk leven, omdat wij ten eerste luisteren naar wat God
in Zijn woord te zeggen heeft en ten tweede Hem gehoorzamen.

^^^^^^^^^^^^^^^^
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DE VERSCHILLENDE DOPEN
door D. Avnon
In voorafgaande hoofdstukken over de doop, hebben wij duidelijk gezien dat de Bijbel verschil maakt tussen de
geestelijke doop en de rituele doop met water. In dit hoofdstuk bespreek ik 'de figuurlijke doop'.
DE DOOP IN DE DOOD
De meeste Christenen trekken ייn lijn tussen DOOP en WATER. Vanuit de volgende tekst zullen wij zien, dat dit niet
vanzelfsprekend waar hoeft te zijn: "Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet, wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken,
dien ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar ik mede gedoopt word?; En zij zeiden tot hem: Wij kunnen Doch Jezus zeide
tot hen: Den drink beker, dien Ik drink, zult gij wel drinken, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word"
(Mark. 10:38,39) "Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat wil ik, indien het alrede ontstoken is?; Maar ik moet met
een doop gedoopt worden; en hoe worde ik geperst, totdat het volbracht zij!" (zie ook Matt. 20:22).

"Waarom liet u zich met water dopen?" vroeg ik eens aan iemand! Het antwoord was: "Omdat de Here Jezus dat ook
deed en ik wil hem in alles volgen!" Wij leren uit Gods Woord, dat de Here Jezus twee maal is gedoopt. De eerste keer
met water, door Johannes de doper. (Matt. 3:13-16) De tweede keer aan het kruis. Jezus noemde dit: de DOOP IN DE
DOOD. Het Volk Israכl wacht nog steeds op de komst van de Messias, Die in Zijn 'eerste' komst de vrede zal
brengen."Geloofd zij de Heere, de God Israכls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht voor Zijn volk; En heeft een
hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; Gelijk Hij gesproken heeft door de mond van Zijn heilige
profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand van al degenen, die
ons haten; (Luk. 1:68-71").
En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. (En dit zeide Hij, betekenende, hoedanige dood
Hij sterven zou.) De schare antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus blijft in eeuwigheid; en hoe zegt Gij,
dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? (Joh. 12:32-34).

Achteraf begrijpen wij, dat de Here Jezus Christus voor het eerst naar deze aarde kwam, niet om als Koning te regeren,
maar om aan het kruis te sterven voor u en mijn zonden. "Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat
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verloren was" (Matt. 18:11).
"En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden" (Matt. 1:21).
"Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor
velen" (Matt. 20:28).

Zelfs de twaalf discipelen begrepen in eerste instantie niet, dat de Christus eerst voor de zonden van de wereld moest
sterven. Pas daarna kon Hij terugkomen om te regeren. "Legt gij deze woorden in uw oren: "Want de Zoon des mensen zal
overgeleverd worden in der mensen handen; Maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet
begrepen; en zij vreesden van dat woord Hem te vragen" (Luk. 9:44). Het was pas na Zijn opstanding, dat Hij hun verstand

opende om het Goddelijk plan met Zijn kruisdood en opstanding te doen begrijpen. "Toen opende Hij hun verstand,
opdat zij de Schrift verstonden" (Luk. 24:44-47).
Het is op basis van Christus' doop in de dood, dat de apostel Paulus later, onder zijn speciale bediening, schreef: "Wij zijn
dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des
Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden" (Rom. 6:4).

DE DOOP MET VUUR
"Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te
dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen" (Matt. 3:11).

Wat is dit 'vuur', waar onze Here over sprak? Men leert en zingt teksten in verband met deze "doop met vuur", alsof deze
belofte al tijdens de pinksterdag werd vervuld, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Maar als wij de Bijbel in onze hand
nemen en het Woord der Waarheid onderzoeken, zien wij, dat de Schrift niet over "De doop met vuur" spreekt, maar
over
"verdeelde tongen als van vuur" (Hand. 2:3). Het begrip 'vuur' heeft in de Schrift o.a. direct verband met het oordeel van
God over de mensen. "Want ziet, de Heere zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn
toorn hiertoe te wenden, en Zijn schelding met vuurvlammen" (Jes. 66:14-16). "En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in
de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; Met vlammend vuur wraak doende over degenen,
die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn" (2 Thess. 1:7,8; zie

ook Matt.13:42, 18:8, 25:41; Mark 9:43; Lukas 9:54; 12:49; 17:29; 1 Kor.3:13,15; Hebr 1:7; 10:27; 11:34; Jakobus 3:5; 2
Petrus 3:7; 3:12; Judas 7;23; Openbaring 20:9,14).
HET BEGRIP -VUUR- IN DE SCHRIFT
Johannes de doper waarschuwde de mensen over het komende oordeel, dat in feite toen al was begonnen. (Matt. 3:10).
Vuur heeft met 'oordeel' te maken. "...wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen". Ook de profeet Maleachi eindigt
zijn profetie met vuur. "Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?
Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmit, en als zeep der vollers" (Mal. 3:2,3; 4:1-3). 'Vuur' staat in de schrift
gelijk met 'oordeel'. Het eerste oordeel in het paradijs was "...de vlaming lemmer eens zwaards..." (Gen 3:24). Het
vuur deed de offeren branden. Het waren de offers, die het volk Israכl bracht als schaduw van het volbrachte Werk van
Christus aan het Kruis. Het was verboden voor Israכl om het vuur op de sabbat aan te steken, omdat er tijdens het
duizendjaar vrede-rijk geen oordeel plaats zal vinden. Daarentegen zal de glorie van Christus Koninkrijk overal sch_nen.
Zie ook de volgende teksten in verband met de begrippen 'vuur' en oordeel': (Gen. 19:24; Exodus 9:23; Lev. 10; Num.
11:1; 16:35; 2 Kon. 1:10; Amos 7:4; Openb. 8:8). De onderste hel is ook een eeuwig vuur. (Deut. 32:22; Jes. 33:14;
66:24; Mark. 9:44; Judas 7; Openb. 20:10,14).
Er waren in Israכl twee instrumenten voor reiniging: WATER en VUUR. Johannes de Doper kwam met de eerste en de
zwakste: met het water. De Here Jezus Christus kwam niet om vrede te brengen, maar "...vuur op de aarde..." (luk.
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12:49-51). De grootste beschrijving over deze toekomende doop vinden wij o.a. beschreven in Jesaja 63:1-8. "Want de
dag de wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen" (zie ook: Openb. 16).

Als leden van de enige ware gemeente "het lichaam van Christus" die onder de bedeling van genade leven, kunnen wij
ons verheugen in de volgende feiten: "Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het
vlees wandelen, maar naar de Geest" (Rom 8:1) "Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem
behouden worden van de toorn" (Rom. 5:9) "Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door
onze Heere Jezus Christus" (1 Thess. 5:9).

DE DOOP ALS "TEGENBEELD"
"Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat Hij ons tot God zou
brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest; In Welke Hij ook, heengegaan zijnde, de geesten, die
in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in
de dagen van Noach, toen de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. Waarvan het
tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuilheid van het lichaam, maar die een vraag is van een
goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus; Die is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en
machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde. (1 Petr. 3:18-22).

Op grond van bovengenoemde tekst laten velen zich met water dopen als getuigenis voor de wereld van een goed
geweten. Uit vers 21 leren wij heel duidelijk dat het hier gaat om een doop, die redt. Iedere Bijbelgelovige weet dat
behoudenis uitsluitend uit genade door het geloof is. (Ef. 2:8,9). Maar wat staat hier eigenlijk in Gods Woord?
Wij vinden hier de begrippen: SCHADUW & BEELD, Noach en de ark als de schaduw en Christus aan het kruis, de
doop in de dood, als het beeld. Verder lezen wij in vers 21 dat het bij deze doop niet gaat om het "afleggen van de
vuiligheid van het vlees". De apostel schreef zijn brief namelijk niet aan de leden van de Gemeente: "Het lichaam van
Christus", maar aan zijn volksgenoten, die in de verstrooiing waren (1 Petr. 1:1; Jak. 1:1). Ook de schrijver van de brief
aan de Hebreeכn maakt aan Israכl duidelijk dat het "reinigen van ons geweten" niet meer door het bloed van stieren en
bokken geschiedt, maar door het bloed van Christus (Hebr. 9:14,15). De oud-testamentische rituelen waren de schaduw
en konden niemand bevredigen. Het is pas met de komst van Christus, het beeld, dat men de levende God begon te
dienen (Hebr. 9:14).
De doop waar de Apostel Petrus over schrijft, is Christus' doop in de dood en 1 Petr. 3:18 bevestigt dit. Hoe? "Door Zijn
opstanding uit de doden". Noach werd behouden van de komende vloed (= Gods toorn) door de ark. Degenen die
geloven dat Christus is gestorven en opgestaan voor onze zonden, zijn behouden van de dood, door Christus' doop in de
dood en Zijn opstanding. (Rom. 4:24,25).
De ark is een type van Christus en door deze ark werd Noach gered. Wij zijn in Christus en alleen door HEM worden wij
behouden. Nogmaals, wij worden alleen door Christus' dood en opstanding behouden, niet door de rituele doop.
Tenslotte nog dit. Toen de apostel Petrus, tijdens de handelingen-periode (Hand. 2:38), de doop voor vergeving van
zonden predikte, was de ware betekenis van het kruis nog niet bekend (o.a. Ef. 1:7). Als men zich toen in het water liet
dopen, kon het water op zich nooit iemands zonden afwassen. Het was eenvoudig een uitoefening van geloof, doen wat
God had gezegd (Mark. 16:16). Onder de huidige bedeling van Genade behoort de waterdoop niet meer tot Gods plan.
Het is dus geen teken van een goed geweten of van gehoorzaamheid. In tegendeel, al degenen die zeggen te geloven en
zich laten dopen, zijn vaak onwetend over de waarheid van de ייn doop. Als zij de Woorden van God, voor deze bedeling
van Genade, zouden weten en geloven, lieten zij zich niet meer dopen. Onder deze bedeling van genade vereist God
volledige gehoorzaamheid en afhankelijkheid, opdat alles is gebaseerd op hetgeen Hij aan het kruis heeft volbracht!
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