De Doop

1.De doop
1.1 De bijbelse opdracht
Mattheus 28:19
- Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen
- en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes
- en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
De volgorde is:

1.Prediking (zie ook Marcus 16:15 ... verkondigt het evangelie ...)
2.Bekering
3.Doop
4.Onderwijs

Zo was het ook in het begin van gemeente:
•

Zij dan, die zijn woord aanvaardden (=geloofden), lieten zich dopen. (Hand.2:41)

•

Toen zij echter geloof schonken aan Philippus, die het evangelie van het Konikrijk
Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen
als vrouwen. (Hand.8:12)

•

Zodat zij (Lydia) aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij
gedoopt was en haar huis.... (Hand.16:14)

•

En zij (Paulus en Silas) spraken het woord Gods tot hem (de gevangenbewaarder) in
tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren.....En hij liet zichzelf en al de zijnen
terstond dopen. (Hand.16:32,33)

•

En velen van de Corinthiërs, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen.
(Hand.18:8)

•

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.
(Hand.19:5)

Uit al die voorbeelden zien we de Goddelijke volgorde:
1. het evangelie horen, 2. het geloven en 3. zich laten dopen.
En voor de evangelist geldt: evangelie verkondigen en hen die het aannemen dopen.
Ook de Here Jezus liet zich dopen door Johannes de Doper, en Hij geeft als reden:
Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.
(Mat.3:13-17)
Hij vereenzelvigde Zich volledig met ons en gaat ons daarin voor.
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1.2 De betekenis van de doop
a. Beeld van de afwassing van zonden
Dit is de oudste betekenis van de doop. In het boek Handelingen en de brief van Petrus is
alleen van deze betekenis van de doop sprake.
De doop stelt daar de afwassing der zonden voor. De doop is niet de afwassing der zonden,
maar is er een voorstelling van.
De Bijbel leert uitdrukkelijk, dat wij alleen door het bloed van Christus van onze zonden
worden gewassen.
De doop stelt de afwassing van de zonden symbolisch voor. Zoals het lichaam door water
wordt afgewassen, zo zijn wij door het bloed van Christus van onze zonden gereinigd. In de
doop geeft God aan degene, die gedoopt wordt, de verzekering van de vergeving van de
zonden. De Here God zegt als het ware: ‘Zo waar als dit water u reinigt en afwast, zo waar
bent u gereinigd en gewassen van uw zonden door het kostbaar bloed van Christus.’
b. De doop - een begrafenis
De afwassing van de zonden is de eerste en eenvoudigste, maar niet de enige betekenis van de
doop. De doop heeft nog een tweede en wel uiterste belangrijke betekenis. Om die te kunnen
verstaan, moesten de gelovigen echter in de waarheid worden ingeleid.
•

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood.
Gelijk Christus uit de doden opgewekt is, ... zo ook wij in nieuwheid des levens
zouden wandelen. (Romeinen 6:3-6)

•

Daar gij met Hem begraven zijt in de doop. (Colossenzen 2:11,12)

Wie met Christus gestorven is en dan zich laat dopen, laat zich met Hem begraven. Door
degene die hem doopt, wordt hij in het graf neergelaten. Deze tweede betekenis van de doop is
zeer belangrijk. Er volgt uit, dat men eerst in Christus geloven moet. Zo lang men niet
gestorven is, kan men niet begraven worden. Eerst als men met Christus gestorven is, kan men
worden begraven door de doop tot de dood.
Uit de tekst in Colossenzen 2:11 blijkt dat de doop na de besnijdenis plaats vindt. In Hem
hebben we een besnijdenis ondergaan. Natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk. Want Hij
heeft ons door zijn Geest bevrijd van de macht van de zonde, die in onze lichamen heerst.
Eerst moeten we besneden worden, dat wil dus zeggen: het oordeel over de zonde - de dood ondergaan, door het geloof in Christus. Daarna worden we met Hem begraven in de doop.
c. De bediening van de doop
De betekenis van de doop wijst de weg hoe er gedoopt moet worden. Het symbool van
begraven zijn met Christus komt alleen door onderdompeling tot zijn recht.
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In de Bijbel betekent het woord dopen (baptizein) dan ook dompelen. (Zie ook Hand.8:38,39
en Joh.3:23) Het verschil tussen dopen en besprengen is te lezen in Leviticus 4:6

dopen = dompelen

Zo heeft de doop een rijke betekenis. Ze herinnert ons eraan dat we gestorven zijn met
Christus en met Hem begraven zijn.
Eens en voor altijd zijn wij gestorven en begraven met Christus, en met Hem één geworden.
En zoals Christus weer levend gemaakt is door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen
wij nu ook een heel nieuw leven leiden.
Telkens als wij aan onze doop denken, worden wij er aan herinnerd, dat wij van onze zonden
zijn gewassen door het kostbaar bloed van Christus; dat wij met Christus gestorven, begraven
en opgewekt zijn en nieuwe mensen werden; dat wij in gemeenschap zijn gekomen met de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, om gescheiden van de wereld en bevrijd van de macht
van de zonde te wandelen in een nieuw leven!

Zo geeft de doop mij heilszekerheid.
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d. De doop in de Geest
Deze vindt plaats bij onze wedergeboorte. De Here Jezus zegt:
Tenzij iemand wederom (= van bovenaf ) geboren wordt kan hij het koninkrijk Gods
•
niet zien. (Joh.3:3). En Hij licht dit als volgt toe:
Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest kan hij het Koninkrijk Gods niet
•
binnen gaan. (Joh.3:5).
Water is hierbij een beeld van het woord van God, zoals ook de apostel Paulus schrijft over de
reiniging door het waterbad van het woord. (Efeze 5:26)
Bij onze wedergeboorte worden we ingelijfd in de gemeente, het lichaam van Christus. Allen
die in Jezus Christus geloven doen dat door dezelfde Heilige Geest. (1Cor.12:12-27)
Door de waterdoop laat men zien wat er innerlijk in ons gebeurd is en worden we ingelijfd in
de plaatselijke gemeente. (Hand.10:44-48)

Opdrachten
1.Zoek met behulp van een concordantie bijbelteksten op die aangeven dat het bloed van
Jezus Christus ons reinigt van zonden.
2.Waarom laat jij/u zich dopen.
3.Bedenk eens wat jij/u persoonlijk begraven hebt in de doop.
4.Welke consequenties zal de doop hebben voor de relatie met de gemeente.
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2.De Heilige Geest
2.1 Doop en vervulling
Johannes de doper kondigde aan van de Here Jezus (Mat.3:11,12):
autos humas
baptisei
en
pneumati
Hij
u
zal dopen
in
Geest
En de apostel Paulus schrijft (1Cor.12:13):
gar
en
hemi pneumati
ebaptistemen
want in
een
Geest
zijn wij gedoopt
Wanneer iemand tot bekering komt, dat wil zeggen inziet zondig te zijn, en zo niet voor God
kan verschijnen en dan gelooft dat de Here Jezus voor die zonden gestorven is, is dat een werk
van de Heilige Geest. Die Heilige Geest voegt ons bij al die anderen die ook onder invloed
van die Geest van Christus staan. Al de in Christus-gelovenden zijn gedoopt in die ene Geest.
Maar Paulus geeft in de brief aan de Efeziers ook de opdrachten:
de Heilige Geest niet te bedroeven (Ef.4:30) en
•
vervuld te worden met de Geest (Ef.5:18).
•

De Heilige Geest is een Persoon die gevoelig is. Door gedachten, woorden of daden die niet in
overeenstemming zijn met de Here Jezus wordt de Heilige Geest bedroefd.
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(Dit is te vergelijken met de fijne sfeer die verstoord kan worden door niet passende
gebeurtenissen.)
Het verschil tussen de doop in de Geest en het vervuld zijn met de Geest.
Doop in de Geest

Vervulling met de Geest

1.Wij in de Geest
2.Alleen bij de bekering
3.Alle gelovigen
4.Betekent: inwijding in het lichaam van
Christus (de gemeente)
5.Uitwerking: geen verschil meer van ras,
stand, geslacht, nationaliteit
6.Slaat op objectieve positie in Christus

1.De Geest in ons
2.Bij of na de bekering
3.Niet alle gelovigen
4.Betekent: toerusting van kracht,
openbaar wordend in de gelovige
5.Uitwerking: stromen van overvloedig
leven, vrucht van de Geest
6.Slaat op subjectieve ervaring
(Zijn werk in en door ons)
7.Op voorwaarde van onze dagelijkse
verhouding met de Here
8.Juiste uitoefening van de geestesgaven
9.Voortdurend, herhaaldelijk

7.Op voorwaarde van geloof in Christus
8.Ontvangen van geestesgaven
9.Eenmalig

2.2 Voorwaarden voor vervulling met de Heilige Geest
Voorwaarden tot vervulling met de Heilige Geest:
a.oprecht zijn.
- De Heilige Geest werd door Ananias bedrogen. Hand.5:3,9
b.zonden opruimen

- Bedroef de Heilige Geest niet. Ef.4:30

c.open staan voor het Woord - Doof de Geest niet uit. 1Thess.5:19
d.afhankelijkheid

- Naar de Geest wandelen, voortdurend vertrouwend.
Rom.8:4 Gal.5:16

Dingen van het oude leven zijn belemmeringen voor het vervuld zijn met de Heilige Geest.

2.3 Gevolgen van het vervuld zijn met de Heilige Geest
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a.Overwinning

Niet voldoen aan de begeerte van het vlees. (Ef.5:18)

b.Geloofszekerheid

Wij onderkennen dat wij in Hem zijn. (Rom.8;15,16 1Joh.3:24)

c.Gebed

Danken en loven. (Ef.5:19,20)

d.Getuigenis

Zij werden vervuld en spraken met vrijmoedigheid. (Hand.4:31)

e.Verstaan vd Schrift Bijbels denken (Rom.12:2), onderscheidingsvermogen. (Hebr.5:14)
f.Vrucht

Positieve geestelijke deugden. (Gal.5:22)

g.Leiding

Zonen Gods geleid door de Geest. (Rom.8:14)

h.Geestesgaven

Een lijst van 18 geestesgaven. (zie Rom.12, Efeze 4, 1Cor.12):
apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraren, krachten, genezing,
helpen, besturen, tongen, vertolken tongen, vermanen, meedelen,
barmhartigheid, wijsheid, kennis, geloof, onderscheiden.
Het doel : Opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de
eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon van de Gods
bereiken. (Ef.4:12,13)

Niet één Christen die alles kan, maar
allen kunnen iets.

2.4 Het wonder van de eerste Pinksterdag
Op de eerste Pinksterdag gebeurde het wonder dat een groep individuele mensen door de
Heilige Geest tot één geheel samengevoegd werden.
Deze uitstorting van de Heilige Geest ging gepaard met een verschijnsel dat leek op vuur
(Hand.2:3). Dit was een eenmalig gebeuren dat aangaf dat iets ouds verdween een iets nieuws
kwam: een aantal mensen werd samengevoegd tot het ene geestelijk lichaam.
De start van de gemeente (een geheimenis) werd daarmee duidelijk gemarkeerd.
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Het woord vuur komt 73x voor in het Nieuwe
Testament: 65x met betekenis: oordeel, 3x geen
betekenis, 3x God als vuur voorgesteld, 1x
tongen ‘als van vuur’
De uitspraak van Johannes de doper: ‘Hij zal u
dopen met vuur’ in Mat.3:11,12 slaat op het
oordeel dat de Here Jezus eens zal uitoefenen
over de goddelozen. (Openb.6:17)
Er zijn in de Bijbel drie soorten uitspraken over het werk van de Heilige Geest vanaf
pinksteren:
a. De profetische woorden van Jezus Christus. In bijv. Joh. 7, 14, 15, 16, 9 (algemeen).
b. De leerstellige gedeelten in de brieven, onderwezen aan de gelovigen van de verschillende
gemeenten.
c. De geschiedkundige gebeurtenissen in het boek der Handelingen.
De eerste twee (a en b) bepalen ook wat geldt voor de tegenwoordige tijd.
De derde niet altijd, want sommige gebeurtenissen en ervaringen vloeien voort uit het feit dat
zij plaatsgrepen in de overgangsperiode tussen het oude en het nieuwe verbond van God met
de mensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gelovigen uit het oude verbond in Hand.19:1-7. Zij
wisten alleen van de doop ter bekering, die Johannes de Doper predikte. Het apostolische
gezag, dat Paulus rechtstreeks van de Here Jezus ontvangen had, blijkt hier uit de uitstorting
van de Heilige Geest die optrad na de handoplegging door Paulus.
Bij verklaring van (moeilijke) schriftgedeelten moeten aan aantal eenvoudige richtlijnen in
acht genomen worden:
Men moet als basis nemen de eenvoudige, duidelijke directe verklaringen, om van
•
daaruit de meer moeilijke en onduidelijke gedeelten uit te leggen, en nooit andersom.
Men moet de talrijke teksten als basis en uitgangspunt nemen en van daaruit enkele
•
schijnbaar tegenstrijdige teksten benaderen, en niet omgekeerd.

Opdrachten:
1. Bedenk voorbeelden hoe in een gemeente de Heilige Geest
bedroefd kan worden.
2.Waardoor zal de Heilige Geest gedoofd kunnen worden?
Betrek hierin bijvoorbeeld ook de tekst uit Joh.16:13-15.
3.Hoe kan in ons eigen leven de Heilige Geest bedroefd en gedoofd
worden?
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3.De gemeente
3.1 Het bestuur van de gemeente (de Raad)
2a.Oudsten
Jezus Christus is het hoofd van de gemeente (Ef.1:22) en Hij wil de
gemeente leiden door middel van plaatselijke oudsten.
Oudsten, altijd in het meervoud = geestelijk rijpere, wijzere mannen
met een zeker gezag
oudsten (Hand.20:1 presbuteroi ) = opzieners (Hand.17:28 episkopos)
•
in alle gemeenten aangewezen (Hand.14:23)
•
ook door Titus in nieuwe gemeenten (Titus 1:5)
•
mannen die aan eisen moeten voldoen (1Tim.3:1-7)
•
De apostel Paulus geeft aan oudsten de opdracht: Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde,
waarover de Heilige Geest u als opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die
Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. (Hand.20:28).
Dienst van (groep) oudsten: herderlijke zorg, leiding, toezicht, onderricht, lering (2Petr.5:1-5)
Opdracht aan gemeenteleden: die u leiden moet ge gehoorzamen (2Petr.5:5, Hebr.13:17)
b. Voorgangers
Voorgangers = aanvoerders, leiders, wegwijzers
(hegoumenois Hebr.13:7,17,24)
Zij waken over de zielen (Hebr.13:17)
≈ opdracht aan opzieners (Hand.17:28)
Voorganger = een oudste aangesteld met een speciale opdracht.
b. Diakenen
Hun werk is onderscheiden van dat van oudsten, die geestelijke leiders zijn. Toch moeten
diakenen ook aan de bijbelse eisen voldoen (1Tim.3:8-13).

Diakenen = dienaren, als opdracht voor een bepaalde taak op sociaal
of materieel vlak (Hand.6)
c. Gemeenteleden
Een biddende gemeente houdt de raad als beschermende paraplu
boven zich, waardoor deze in staat is de juiste beslissingen te nemen
voor de gemeente.
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3.2 Gemeenteleven
a. Onderlinge samenkomsten
Essentieel voor het standhouden van een gemeente zijn de volgende vier punten (Hand.2:42):
volharden bij het onderwijs der apostelen
•
(= de Bijbel, Bijbelstudie)
de gemeenschap (= de samenkomsten
•
bezoeken, zondagse diensten, jeugd enz)
het breken van het brood (= de
•
avondmaalsvieringen)
de gebeden (= de bidstonden bezoeken)
•
Alleen in het licht van God hebben wij gemeenschap met elkaar. De gemeenschap wordt
verstoord door zonde. (1Joh.1:5-7)
Wanneer we dus geen zin hebben om de andere gemeenteleden te ontmoeten in de
bijeenkomsten, is het van groot belang onszelf te onderzoeken op mogelijke oorzaken, want
dan bestaat de kans dat de boze ons in de duisternis tracht te trekken
De Bijbel waarschuwt dan ook met klem de onderlinge samenkomsten niet te verzuimen
(Hebr.10:25)
Bij eventuele problemen niet aarzelen de oudsten om raad te vragen!
b. Het gevaar van roddel
Roddel is het belangrijkste wapen van de boze om gemeenschap te verstoren. Wanneer men
iets hoort, wordt het altijd gekleurd door onze eigen gedachten en ervaringen.
Iets wat men doorverteld, krijgt daardoor vanzelf iets van onze eigen gedachten en ervaringen
mee. Datgene wat men doorverteld kan daardoor heel gemakkelijk gaan afwijken van de
waarheid. En degene die het vervolgens weer uitspreekt liegt dus en bedroeft daardoor de
Heilige Geest; daardoor wordt de gemeenschap verstoord.

Mattheus 18:15-20 geeft de aanwijzingen om dergelijke valkuilen van de boze te vermijden:
ten eerste rechtstreeks contact opnemen met de persoon waarover het gaat
•
indien de persoon inderdaad schuldig is, er samen met een getuige heengaan
•
tenslotte doorgeven aan de gemeente (dwz via oudsten = de verantwoordelijke leiding)
•
Paulus geeft in Philippenzen 4:8 belangrijke adviezen voor ons denken en spreken.
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c. Relaties met christenen uit andere gemeentes
In de Bijbel staan verschillende beelden voor de
gemeente. Een van deze is het beeld van een leger.
In een leger zijn verschillende afdelingen met elk een
verschillende taak: landmacht, luchtmacht, zeemacht, en
daarin weer verschillende onderdelen gespecialiseerd
voor hun taak.
Zo kan men ook verschillen tussen gemeentes opmerken. Het kan verfrissend werken om mee
te maken hoe gelovigen werken in een andere gemeente. Met moet echter de opdracht en
plaats van de eigen gemeente niet uit het oog verliezen. De eerste verantwoordelijkheid voor
elke gelovige ligt in de plaatselijke gemeente.
Bij samenwerking van gemeentes gaat het er vooral om het grote doel van de gemeente in het
oog te houden namelijk: de Here Jezus verkondigen.

d. Relaties met ongelovigen.
Bij de wedergeboorte ontvangt de mens een nieuwe natuur. Een wedergeboren mens heeft
daardoor twee naturen in zich: de oude natuurlijke mens, die niet gericht is op God, en een
nieuwe natuur uit de Heilige Geest, die zich wel richt op God.
Er woedt een geestelijke strijd om de menselijke ziel: laten we ons leiden door de Heilige
Geest, of door onze eigen gevoelens, wil en verstand, waarin de duivel toegang heeft door de
zondeval.
Omdat we ons als gelovigen niet altijd alleen maar laten leiden door de Heilige Geest, is het
verschil tussen wedergeboren en onbekeerde mensen niet altijd te zien, en worden we
daardoor wel eens in verwarring gebracht.
Toch ligt er een diepe kloof tussen een onbekeerd en een wedergeboren mens. Door de doop
toont men dit aan.
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Een wedergeboren mens.

Een onbekeerd mens: geestelijk dood.

De Bijbel waarschuwt dan ook ernstig geen verbintenis aan te gaan met een ongelovige,
waardoor we als het ware onder één juk komen en gevaar lopen meegetrokken te worden in de
duisternis. (2Kor.5:14-17)

Opdracht:
1.Bedenk hoe u/jij de gemeente zou kunnen opbouwen.
2.Hoe kan u/jij voorkomen dat er een ongelijk span ontstaat.
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