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Bij dopen denken we aan water 
 
Bij het begrip ‘dopen’, denken we direct aan water, maar dat is een misverstand. Men kan in 
water worden gedoopt, maar men kan ook in allerlei andere zaken gedoopt worden. Dat 
hoeft trouwens niet persé een vloeistof te zijn. In gangbaar Nederlands betekent dopen 
‘onderdompelen’ maar de Bijbelse betekenis van dopen is meer dan dat. Het Bijbelse begrip 
betekent eigenlijk ‘één worden met’.  
 
Baptizo 
 
Dopen betekent overigens zeker geen ‘besprenkelen’, ook niet in het Nederlands. Het 
Griekse woord ‘baptizo’ betekent in sommige gevallen ‘onderdompelen in een vloeistof’ 
maar betekent ook ‘éénwording’. De Engelsen vertalen het Griekse Woord baptizo helemaal 
niet omdat er dus geen éénduidige vertaling voor is. Zij hebben er ‘to baptize’ van gemaakt.  
 
Romeinen 6 
 
Romeinen 6 
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt 
zijn? 
4 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 nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Dopen is éénwording 
 
Hierboven in Romeinen zes betekent dopen geen onderdompeling in water. In het vijfde 
vers vinden we twee synoniemen van het woord dopen; ‘één Plant worden met’ en ‘gelijk 
worden aan’ oftewel ‘gelijkmaking’. Een Plant is één levend organisme. Dopen is dus één-
worden- met. Het gaat over onze éénheid met Christus.  
 
1 Korinthe 10 
 
1 Korinthe 10 
1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, 
en allen door de zee doorgegaan zijn; 
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee 
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de 
geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. 
 
De doop in Mozes 
 
De doop met water bestond ten tijde van Mozes nog helemaal niet. De doop in Mozes en de 
doop in de wolk en de doop in de zee, hebben niets te maken met water. Het volk werd niet 
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eens nat toen ze door de Schelfzee trok! De enige verklaring is dat ze ‘één werd met’. Het 
volk Israël was één met Mozes. Het Volk kreeg deel aan de verlossing van Mozes. Waar 
Mozes ging, daar ging het Volk ook. Ze was in de wolk gedoopt. Waar die wolk ging, daar 
ging het Volk ook. Zij kreeg deel aan de Weg Die de Wolk ging.  
 
1 Korinthe 12 
 
1 Korinthe 12 
12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 
vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 
13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij 
Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.  
14 Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. 
 
Tot één Lichaam gedoopt 
 
Alle gelovigen zijn door één Geest tot één Lichaam gedoopt en tot één Geest gedrenkt. Daar 
komt geen water bij te pas! Doordrenken is meer dan onderdompelen; het is één-worden- 
met. Als met een volgezogen spons. We hebben allemaal deel aan hetzelfde Lichaam. We 
zijn ééngeworden met het Lichaam. We zijn één Plant geworden met de andere leden van 
het Lichaam (ook al ervaren wij dat anders in de praktijk). Doop betekent hier éénwording 
met. Door één Geest worden alle leden verbonden; wij nemen allemaal deel aan hetzelfde 
Opstandingsleven.  
 
In Zijn dood en Opstanding gedoopt 
 
Van nature zijn we, door geboorte, in Adam gedoopt; we hebben deel aan de natuur van 
Adam. Door wedergeboorte zijn we gedoopt in Christus; we hebben gemeenschap aan Hem; 
we hebben deel aan Christus. Hij is in ons en wij in Hem. Hij is het Hoofd en wij zijn Zijn 
Lichaam. Dus hebben we ook deel aan de dood van Christus; we zijn gedoopt in zijn dood. Zo 
zijn we ook gedoopt in Zijn Opstanding; daar hebben we deel aan. Het gaat dus niet over 
dopen in water, maar over éénheid met Christus. 
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Mattheüs 20 
 
Mattheüs 20 
20 Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem met haar zonen, Hem 
aanbiddende, en begerende wat van Hem. 
21 En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten 
mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linker hand in Uw Koninkrijk. 
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22 Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den 
drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik 
gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. 
23 En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik 
gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker 
hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn 
Vader. 
 
Kunnen jullie met mij lijden en sterven? 
 
De Heere Jezus vraagt in Mattheüs twintig; kunnen jullie Mijn drinkbeker drinken? Die 
drinkbeker gaat over Zijn lijden en sterven en Zijn Opstanding. De Heere Jezus vraagt; 
kunnen jullie in mijn doop gedoopt worden? Oftewel; kunnen jullie met Mij lijden en sterven 
en opstaan? Dit stuk ligt parallel aan Romeinen zes; wij zijn gedoopt in Christus en nemen 
daardoor deel aan zijn lijden, sterven en Opstanding. Omdat wij één Plant zijn met Christus.  
 
Jullie zullen met Mij sterven en opstaan 
 
De Heere Jezus zegt vervolgens dat het ook zo zal gaan; de zonen zullen met Hem drinken uit 
Zijn drinkbeker en zij zúllen ook gedoopt worden met Zijn doop. En er wordt hier géén water 
bedoeld want de Heere Jezus was hier al gedoopt in water. Het gaat over éénwording. De 
Heere Jezus zegt; maar de plaats ná dat lijden en sterven en opstaan kan Ik jullie niet geven, 
maar Mijn Vader wel.   
 

De Bijbelse betekenis van wedergeboorte 
 
In Christus gedoopt en in Zijn dood gedoopt; 
 
Romeinen 6 
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder 
worde? 
 
In Romeinen hoofdstuk vijf wordt gezegd dat de Genade zou heersen. Wij zijn onder de 
Genade gesteld, daarom worden alle zonden die wij doen, vergeven. Maar moeten we 
daarom blijven zondigen? vraagt Paulus. Als we dat zouden willen, zou dat kunnen; want 
hoe meer we zondigen, hoe groter de Genade is. Want in Christus is de Kracht van de 
Genade groter dan de kracht van de zonden. Maar het is de bedoeling dat de Genade geen 
dekmantel wordt voor onze oude natuur. Het is de bedoeling van de Heerschappij van de 
Genade, dat wij die gebruiken om God te dienen. Want dáárom hebben wij nieuw Leven 
ontvangen. En dat nieuwe Leven zouden wij dus gebruiken om God te eren en te dienen. De 
natuurlijke, oude mens, is zondig maar door geloof hebben wij vrede met God en staan wij in 
de Genade. 
 
2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? 
 
Der zonde gestorven betekent ‘voor de zonde gestorven’. Dus hoewel we zouden kunnen 
blijven zondigen, is dat niet de bedoeling; dat zij verre zelfs. Wij zijn slaven van de zonde (zie 
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de studie ’wat is erfzonde’). Maar Eén is voor allen gestorven en daarom zijn wij allen 
gestorven. En nu wij met Christus zijn gestorven, zijn wij vrij van de dienstbaarheid aan de 
zonde. Vanaf nu zouden wij de Genade dienen, omdat die sterker is dan de zonde. Als we 
voor de zonde gestorven zijn, waarom zouden we daar dan nog in leven? Dat kan nooit de 
bedoeling zijn. 
 
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood 
gedoopt zijn?  
 
Weet je niet dat wij deel hebben gekregen aan Christus Jezus? Weet je niet dat wij één Plant 
zijn geworden met Christus? Weet je niet dat wij één organisme zijn geworden met Hem? 
Weet je niet dat wij van Zijn Vlees en Benen zijn? Weet je niet dat wij één Lichaam met Hem 
geworden zijn? De Heere Jezus Christus is het Hoofd daarvan. Als wij in Christus Jezus 
gedoopt zijn, Eén Zijn met Christus, dan zijn wij dus ook in Zijn dood gedoopt. Als wij één 
Plant met Hem geworden zijn, dan worden wij geacht met Hem gestorven te zijn. Vervolgens 
zijn we met Hem begraven, door de doop in de dood. En we zijn dus ook met Hem 
opgewekt. En om het verhaal af te maken; wij zijn volgens Efeze twee ook met Hem in de 
hemel gezet. 
 
4 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 nieuwigheid des 
levens wandelen zouden.  
 
Hier in de verzen drie en vier komt het woord ‘doop’ voor. Maar het gaat in deze verzen niet 
over de doop in water. Het gaat hier niet om het zichtbare ritueel van de doop, maar over de 
realiteit. Wij zijn tesamen met Hem gestorven, begraven, opgestaan en in de Hemel gezet, 
omdat wij één geworden zijn met Hem in Zijn Opstanding. Hier in vers vier staat het doel van 
die doop in Christus; het doel van die gelijkmaking. Wat is het doel van onze verlossing? 
Waarom zijn wij verlost van de heerschappij van de zonde, van de dood en van de Wet? Wat 
is het doel van onze plaatsing onder de heerschappij van de Genade? Dat wij in de zonde 
zouden blijven? Volstrekt niet. Wat is dan het doel? Wij zijn verlost geworden doordat wij 
deel hebben aan Christus. Wat was voor Hem het doel, waarom Hij leed en stierf en uit de 
dood opstond? Dan volgt het antwoord; namelijk opdat, gelijkerwijze Christus uit de doden 
opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen 
zouden. Het doel van de gelijkmaking oftewel de doop in Christus, is dat de Vader 
verheerlijkt zou worden.  
 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo 
zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Als wij met Hem gestorven zijn, dan zijn we ook met Hem opgewekt. Als wij één Lichaam met 
Hem geworden zijn in Zijn dood dan zijn we dat ook in Zijn Opstanding. We zijn aan Hem 
gelijk gemaakt en hebben deel aan al Zijn Zegeningen.(zie Efeze 1; zeven geestelijke 
Zegeningen) Het Werk dat de Heere Jezus Christus doet sinds Zijn Opstanding, is tot 
Verheelijking van God. Als wij dus met Hem opgestaan zijn, dan is het doel dat ook in onze 
levens de Vader Verheerlijkt zou worden. Het zal duidelijk zijn dat dit niet gebeurt wanneer 
we in de zonde blijven oftewel blijven zondigen oftewel de zonde dienen. 
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6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.  
 
Wij zijn met Christus opgestaan. Dat is hetzelfde als dat we wedergeboren zijn. Christus 
heeft ons doen wedergeboren door de Opstanding van Christus. Wij hebben deel aan Zijn 
Overwinning op de dood en op het verderf in het algemeen en dus ook op de zonde.  
 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.  
 
De oude, zondige mens is gestorven met de Heere Jezus aan het kruis. Dat gestorven 
lichaam is dan niet meer onderworpen aan de heerschappij van de zonde. Is de zonde er dan 
niet meer? Ja, die zonde is er wel. Daar is niets aan veranderd. Maar omdat wij met Christus 
gestorven zijn, zijn wij geen slaaf meer van de zonde. Sinds Zijn Opstanding heerst het 
Nieuwe Verbond van de Genade en aangezien wij mét Hem zijn opgestaan, heerst de 
Genade over ons. Met andere woorden; als de zonde in de praktijk niet weggenomen is, 
maar niettemin tóch de Genade over ons heerst, dan betekent dit dus dat die Genade 
sterker is, machtiger is, dan de zonde. Wij zondigen misschien nog net zoveel als voordat we 
tot geloof kwamen (waarschijnlijk niet), maar daar hebben we nu geen last meer van. Het is 
dus niet de bedoeling dat we in de zonde blijven, maar dat we ons beschikbaar stellen aan 
de Heere, om Hem te dienen. Want daarom is de Heere Jezus Christus gestorven en 
opgestaan; Hij heeft ons daarmee bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen.  

 
Zonde is alles wat afwijkt van de Levende God 
 
Romeinen 14 
23b En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. 
 
Zonde is ‘het doel missen’. Zonde is ongeloof. Alles wat afwijkt van de Levende God, is 
zonde. Alles wat afwijkt van God, kán niet blijven bestaan en heeft de dood tot gevolg. Alles 
wat afwijkt van God is aan het bederf onderhevig. Want alleen God heeft Leven in Zichzelf 
en Christus is de Levendmakende Geest. Christus heeft ook het Leven in Zichzelven. 
 
Johannes 5 
26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, 
het leven te hebben in Zichzelven; 
 
Johannes 6 
63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, 
zijn geest en zijn leven. 
 
Onze oude natuur is zondig 
 
Romeinen 6 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
 
De natuurlijke mens heeft geen leven in zichzelf. Elk mens wordt zondig geboren. (lees de 
studie ‘wat is erfzonde’) Onze oude natuur is zondig en om daarvan verlost te worden, moet 



6 
 

je sterven. De enige manier om behouden te blijven is dat men verlost wordt van de oude, 
zondige mens. Met de dood komt er een einde aan het zondige bestaan. Want degene die 
gestorven is, die heeft die zondige natuur niet meer. Iemand die gestorven is, is geen 
zondaar meer. Maar wat je heb je daaraan als je dood bent? Je hebt dan geen zonden meer 
maar bent dan niet behouden. 
 
Onze nieuwe natuur (in Christus) is Goddelijk 
 
Mattheüs 9 
22 En Jezus, Zich omkerende, en haar ziende, zeide: Wees welgemoed, dochter! 
uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelve ure af.) 
 
Markus 10 
52 En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende, 
en volgde Jezus op den weg. 
 
Alleen door geloof word je behouden; door opstanding uit de dood. Verlossing van zonde 
kan alleen tot stand komen via de weg van dood en opstanding. Door de dood leg je de 
zondige natuur af en in de opstanding uit de dood, oftewel door wedergeboorte, ben je de 
Goddelijke natuur deelachtig. Je bent immers één Plant met Hem! Je wordt wedergeboren in 
de nieuwe Schepping. Dat is nieuw leven. Het nieuwe leven is voor eeuwig. 
 
2 Petrus 1 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid. 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is (in Christus; in Christus gedoopt, tesamen met 
Christus ), die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is 
alles nieuw geworden. (Nieuwe Verbond, nieuwe Schepping, nieuwe mens= wedergeboren 
mens) 
 
De Genade heerst 
 
Romeinen 5 
18 Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; 
alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot 
rechtvaardigmaking des levens. 
19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens (Adam) velen tot zondaars 
gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen (De Heere Jezus 
Christus) velen tot rechtvaardigen gesteld worden. 
 
Dat opstandingsleven, dat nieuwe leven, is voor eeuwig. In de nieuwe Schepping sterf je niet 
meer. De dood is daar alle macht kwijt. Door de ongehoorzaamheid oftewel het ongeloof, 
van Adam werden wij allen zondaren (hoewel Adam daar niks aan kon doen want hij werd 
genomen uit zondige aarde dus logisch dat hij ging zondigen zie studie Efeze 1 vanaf blz 13 
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en studie Loon, Heerijkheid, Erfenis vanaf blz. 5). Door het Geloof en Gehoorzaamheid  van 
de Heere Jezus Christus worden wij gerechtvaardigd. De zonde heeft geheerst maar sinds de 
dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, heerst Genade. Maar alleen als je gelovig 
bent. Ongelovigen zijn nog steeds dood voor God. Door geloof kunnen ook zij wedergeboren 
worden.  
 
Romeinen 6 
14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder 
de genade. (zoals de zonde heeft geheerst tot de dood zo heerst de Genade tot het eeuwig 
Leven) 
 
De zonde leidt tot de dood maar de Genade leidt tot eeuwig leven 
 
Romeinen 5 
21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door 
rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere. 
 
Het feit dat alle mensen tot nu toe gestorven zijn, bewijst dat elk mens zondig is. De (erf-) 
zonde heerst over de natuurlijke, oude mens en die zonde leidt tot de dood. Niet alleen als 
straf, maar als logisch gevolg; want zonde snijdt je af van de Bron van het Leven. Zonde 
snijdt je af van de levende God en leidt dus automatisch tot de dood. De Genade heerst, 
sinds de dood en Opstanding van Christus, over de nieuwe, wedergeboren mens die door 
geloof deel heeft gekregen aan het Leven van Christus. Het nieuwe, eeuwige 
Opstandingsleven. (zie studie ‘wat is erfzonde’) 
 
Wij leven onder de heerschappij van de Genade 
 
Dus kunnen we maar zondigen zoveel we willen? Ja, alle zonden zijn weggedaan; die we 
gedaan hebben, die we doen en die we nog zullen doen. De zonden hebben een 
rechtvaardige vergelding ontvangen bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. 
Bovendien wast onze Hogepriester de Heere Jezus Christus onze dagelijkse zonden af. 
Waarom leven wij nu onder de heerschappij van de Genade? Niet om maar te blijven 
zondigen. God heeft ons onder de heerschappij van de Genade geplaatst zodat wij zonder 
schuldgevoel kunnen naderen tot de Genadetroon van Christus om onze dienst aan te 
bieden. Dát is de reden waarom wij onder de Genade leven.  
 
De oude mens is dood voor God 
 
Psalm 103 
12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. 
 
De oude mens is dood voor God en de zonden zijn voor Hem geen probleem. We hoeven dus 
geen schuldgevoel te hebben want Hij heeft onze gewetens gereinigd zodat wij Hem kunnen 
dienen. Dus ja, wij kunnen zoveel zondigen als wij willen, maar het is niet de bedoeling om 
de Genade te gebruiken als dekmantel voor onze zonden. Wij zouden leven uit Zijn Genade 
om Hem te dienen. Voor God doen onze zonden niet meer mee. Ook al is dit voor ons 
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moeilijk voor te stellen het is toch echt wat er staat in Zijn Woord… Voor God zijn wij heilig 
en rechtvaardig en volmaakt. 
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
 
Men kan kiezen voor vloek of voor Zegen 
 
Elk natuurlijk mens heeft deel aan de vloek van Adam maar door wedergeboorte kan men 
deel krijgen aan de Zegeningen van Christus. Van Adamieten zijn wij door geloof Christenen 
geworden. Van nature, bij geboorte, horen we bij Adam met de dood als gevolg. Door 
wedergeboorte horen wij bij Christus en hebben wij het eeuwige Leven ontvangen.(zie 
studie; ‘wat is erfzonde?’) Wedergeboorte is dood en opstanding; eerst sterven en de oude 
mens kwijtraken en daarna opstaan en nieuw Leven in Christus ontvangen.  
 
Wedergeboorte van de Heere Jezus Christus 
 
Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
De dood en Opstanding van de Heere Jezus Zelf was precies hetzelfde. De Heere Jezus werd 
mens, net als wij werd Hij ‘vlees en bloed deelachtig’. Hij werd in zonde door Zijn moeder 
ontvangen. Hij was de Zoon van Adam oftewel de Zoon des mensen. Hij werd mens om te 
kunnen sterven en vervolgens stond Hij op uit de dood. Hoewel Zijn stoffelijke kant van 
Adam afstamde, is Hij een Nieuwe Mens geworden. Hij is door God als Eerste opgewekt van 
tussen de doden. Hij werd daardoor Eersteling oftewel Eerstgeborene van een nieuwe 
Schepping.  
 
Hebreeën 2 
14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks 
derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het 
geweld des doods had, dat is, den duivel; 
 
Psalm 51 
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. 
 
Dood en opstanding is in principe hetzelfde als wedergeboorte 
 
Iedereen die gelooft in de opgestane Christus, krijgt deel aan dat leven van die nieuwe 
Schepping. Maar Christus is de Eerste die dat Leven heeft ontvangen en dus krijgen wij door 
geloof deel aan het Leven van Christus. Bij geboorte is de natuur van Adam in ons en door 
wedergeboorte is het Leven van Christus in ons; nemen wij deel aan Zijn Goddelijke Natuur.  



9 
 

Dood en Opstanding; dood heeft dus te maken met de dood van de oude mens en 
opstanding wil zeggen dat men deel krijgt aan de nieuwe mens. De overgang van de oude 
naar de nieuwe mens is die van dood en opstanding oftewel wedergeboorte. 
 
Door geloof oftewel wedergeboorte zijn wij behouden 
 
Het woord ‘wedergeboorte’ gebruiken wij in de geestelijke zin van het woord en ‘dood en 
opstanding’ gebruiken wij voor de lichamelijke toepassing daarvan. Maar in principe is het 
hetzelfde want in geestelijke zin zijn wij gestorven en met Hem opgestaan. Wij zijn 
losgemaakt van Adam en verbonden aan Christus. Wij hebben deel aan Christus en Christus 
heeft deel aan ons. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Zijn Geest woont in ons. Alleen door 
wedergeboorte zijn wij behouden; alleen door geloof krijgt men deel aan Zijn 
Opstandingsleven. Tesamen met Christus weder-opnieuw- geboren in een nieuwe Schepping 
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Wedergeboorte is het moment dat je tot geloof komt 
 
Wij zijn in de Heere Jezus Christus oftewel tesamen met de Heere Jezus Christus; wij zijn in 
Hem gedoopt. Wij zijn van Hem doordrenkt. Hij is het Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam. Wij zijn 
één geworden met Hem tijdens onze wedergeboorte. Wij zijn door niets of niemand meer te 
scheiden van Hem. Wij hebben, bij onze wedergeboorte, de Geest van God ontvangen. De 
Heilige Geest komt direct bij wedergeboorte inwonen. Daar hoef je dus niks voor te doen 
dan te geloven… 
 

De Bijbelse betekenis van dopen 
 
De doop van de Heere Jezus   
 
Mattheüs 3 
13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te 
worden. 
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en 
komt Gij tot mij?  
15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af hou op ; want aldus betaamt ons 
alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 
16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond (= meteen, de derde dag. Iedereen van het Oude 
Verbond zal pas opstaan op de Jongste Dag. (zie studie wat is de Hemel?) Daarom staat er 
hier expliciet bij dat de Heere Jezus terstond oftewel de derde dag is opgestaan. In Zijn 
Opstanding is Hij Eersteling van de nieuwe Schepping) opgeklommen uit het water 
(opklimmen uit het water is een beeld van opstanding uit de dood) ; en ziet, de hemelen 
werden Hem geopend, (Dit teken verwijst naar Zijn Opstanding want bij de Opstanding van 
Christus werd de Hemel geopend en is Hij de Hemel binnengegaan)  en hij zag den Geest 
Gods nederdalen, gelijk een duive (type van de Heilige Geest), en op Hem komen. (Deze 
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gebeurtenis is een voorafschaduwing van wat zou komen; de Heilige Geest zou uitgestort 
worden. Nadat Hij was opgestaan, blies Hij diezelfde dag de Geest in de discipelen. Zie de 
studie; ‘het Werk van de Heilige Geest’) 
17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in 
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!  
 
Zijn doop is een uitbeelding van Zijn eigen dood en Opstanding 
 
Mattheüs drie gaat heel duidelijk over dopen in water. Waarom wilde de Heere Jezus 
gedoopt worden? Het staat immers nergens dat het echt móet, dat het verplicht is. Maar 
zover het dan toch wenselijk is, is het net zo goed wenselijk voor de Heere Jezus. De Heere 
Jezus liet Zich dopen als uitbeelding van Zijn eigen dood en Opstanding. Het was een 
voorafschaduwing. Het is een beeld van wat Hem het eerste is overkomen en wat vervolgens 
iedere gelovige zou overkomen; verlost worden van de oude zondige mens en deelkrijgen 
aan de nieuwe Schepping. Hij werd gedoopt als type van wat Hem later zou overkomen. 
 
In Zijn Opstanding werd Hij Koning en Hogepriester 
 
De doop van de Heere Jezus is dus een beeld van Zijn eigen Wedergeboorte. Hij is de eerste 
die uit de dood opstond. Hij is daarmee de Eersteling, de Eerstgeborene, van de nieuwe 
Schepping. Bijbels gezien hoort bij een eerstgeborene de functie van koning en hogepriester. 
Zo is de Heere Jezus Christus in Zijn Opstanding gesteld tot Koning en Hogepriester van de 
nieuwe Schepping.  
 
Psalm 110 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, 
naar de ordening van Melchizedek. 
 
1 Timotheüs 6 
14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere 
Jezus Christus; 
15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der 
koningen, en Heere der heren; 
 
Door wedergeboorte een nieuw schepsel 
 
De doop vindt dus plaats omdat het een uitbeelding is, oftewel een type, van dood en 
Opstanding. Het is een onderdompeling in water. Men gaat erin en vervolgens komt men er 
weer uit. Men verdwijnt typologisch onder het oppervlak van de wereld, in het dodenrijk; 
men verdwijnt in de dood. Het is belangrijk dat men erín gaat, maar belangrijker is dat men 
er weer uitkomt! Je hebt immers niks aan vergeving van zonden als je dood bent! Men klimt 
op vanuit de dood naar het leven. Een mens wordt niet behouden doordat hij sterft en 
daarmee zijn zondige natuur aflegt. Nee, het gaat om de Opstanding en het ontvangen van 
het nieuwe Leven. Door deze wedergeboorte wordt men een nieuw schepsel. In Christus zijn 
ook wij eerstelingen van een nieuwe Schepping.  
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Mattheüs 19 
28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in 
de wedergeboorte, (net als Christus zijn ook wij gestorven en opgestaan als nieuwe 
schepselen. Ook wij maken deel uit van de nieuwe Schepping; wij zijn immers één Plant met 
Hem) wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij 
ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. 
 
De doop is een bevestiging van Gods Gerechtigheid 
 
Mattheüs 3 
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en 
komt Gij tot mij?  
15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af ; want aldus betaamt ons alle 
gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 
 
De Heere Jezus zegt dat Hij gedoopt wil worden ‘om alle gerechtigheid te vervullen’. 
Gerechtigheid is een synoniem van Wet. Het was nodig om het Recht vol te maken oftewel 
om de Wet te vervullen. De dood en Opstanding van Christus was noodzakelijk om de Wet te 
vervullen; om het Recht Gods te vervullen.  
 
De zondaar zal sterven 
 
Want de Wet schrijft voor dat de zondaar zal sterven. De Heere Jezus is, plaatsvervangend, 
voor ons zondaren, gestorven. De Heere Jezus droeg als Losser de zonden van de hele 
mensheid en moest dus sterven. Dat wordt in de doop uitgedrukt. Het onderdompelen is de 
uitbeelding van het sterven van de Heere Jezus; daarmee is de gerechtigheid vervuld. Het 
terstond opklimmen uit het water is typologisch de Opstanding van de Heere Jezus Christus; 
daarmee is alle ongerechtigheid verdwenen. Want Hij is, als Eerste, opgestaan in een nieuwe 
Schepping.  
 
Ezechiël 18 
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; 
de ziel, die zondigt, die zal sterven. 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen zoonstelling verkrijgen zouden. 
 
De Wet oftewel Gods Rechtvaardigheid is vervuld in het Evangelie 
 
Romeinen 1 
16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot 
zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 
17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve (in het Evangelie) geopenbaard uit 
geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
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Romeinen 3 
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 
door de wet is de kennis der zonde. (Door de Wet wordt men niet behouden maar komt er 
alleen kennis van de zonde-natuur van de mens)  
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten: (Gewoonlijk dacht men dat de Wet de 
Rechtvaardigheid van God openbaarde. Dat is een logische gedachte want de Wet openbaart 
wat rechtvaardigheid is. Maar nu wordt Gods Rechtvaardigheid in het Evangelie  
geopenbaard; de zonde heeft wettelijke vergelding ontvangen doordat de Schepper Zelf de 
zonden der wereld op Zich genomen heeft en weggedragen aan het hout. Hij heeft de weg 
van dood en Opstanding in geloof gelopen en daardoor is Hij gezeten aan de Rechterhand. 
Hij heeft God geloofd op Zijn Woord dat via Hem de zonden rechtvaardige vergelding 
zouden ontvangen) 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; (alle mensen zijn 
zondaren maar door geloof komt de Rechtvaardigheid over alle mensen) 
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is; (gerechtvaardigd niet uit Wet maar uit Genade. Door geloof van de Heere Jezus) 
25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening (juiste vertaling; verzoendeksel), door 
het geloof in Zijn bloed (gesprengt op de verzoendeksel. Het verwijst naar de Grote 
Verzoendag in het Oude Testament , door geloof in de opgewekte Christus ontvangen ook 
wij eeuwig leven. Bloed= leven) tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de 
vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; (Waarom 
moest de Heere Jezus Christus lijden en sterven en daarna de Hemel ingaan? Om de 
Gerechtigheid Gods te vervullen)  
26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 
rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 
 
Eén voor allen gestorven 
 
2 Korinthe 5 
14 Want de liefde van Christus dringt ons; 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
 
De Wet is de openbaring van Gods Recht(vaardigheid). En de Wet zegt dat elke zondaar zal 
sterven. Dus eigenlijk hadden wijzelf onze zonde(-natuur) moeten wegdragen door de dood. 
Maar in onze plaats heeft de Heere Jezus de zonden van heel de mensheid weggedragen aan 
het kruis. Want Eén stierf voor allen en daardoor zijn allen gestorven (zie ook de studie ‘wat 
is erfzonde?’)  
  
2 Korinthe 5 
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
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Rechtvaardige vergelding 
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven 
vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
 
De zonde heeft dus een rechtvaardige vergelding ontvangen. De Heere Jezus heeft het Recht 
Gods vervuld. Hij heeft de Wet vervuld. Hij heeft God geloofd op Zijn Woord en is God 
gehoorzaam geweest tot in de dood. Uit Genade wordt nu iedere zondaar die gelooft in het 
Verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus, rechtvaardig verklaard. Iedereen die gelooft 
krijgt deel aan het Verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Wij zijn verlost door de 
Heere Jezus Christus. 
 
De Heere Jezus stierf vanwege Gods Rechtvaardigheid 
 
Waarom stierf de Heere Jezus? Waarom was dat nodig? Gewoonlijk zeggen wij dan; Hij stierf 
voor onze zonden, terwijl wij eigenlijk moesten sterven voor onze zonden. Om onze 
verzoening heeft Hij dat gedaan. Om ons te behouden. Maar wat is het antwoord op 
waarom móest Hij lijden en sterven? Hij moest lijden en sterven vanwege Gods 
Rechtvaardigheid. Hij moest dus niet lijden en sterven vanwege onze onrechtvaardigheid!  
 
God is niet alleen Liefdevol, Barmhartig en Genadig maar ook Rechtvaardig 
 
Romeinen 8 
3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, 
Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde 
veroordeeld in het vlees. 
4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, 
maar naar den Geest. 
 
God had ons ook verloren kunnen laten gaan of Hij had de (erf-)zonde door de vingers 
kunnen zien. Hij wist toch dat wij zondig zijn geboren? Daar kunnen wij toch niets aan doen? 
Maar omdat God niet alleen een Genadige en liefdevolle God is maar ook een Rechtvaardige 
God moest er Recht gedaan worden. Anders zou de Wet, dus Zijn Woord, niks voorstellen; 
dáárom moest de Heere Jezus Christus alle Gerechtigheid Gods vervullen. Hij kwam om de 
Wet te vervullen! Op grond van rechtvaardige vergelding voor de zonden. Dat op 
rechtvaardige grond een nieuwe Schepping tot stand gebracht zou worden; een Schepping 
zonder erfzonde. 
 
Psalm 112 
4 Zain. Den oprechten gaat het licht op in de duisternis; Cheth. Hij is genadig, en barmhartig, 
en rechtvaardig. 
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Psalm 116 
5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. 
 
Hogepriester en Koning; Genadig en Rechtvaardig 
 
Christus is in Zijn Opstanding gesteld tot de Genadige Hogepriester en de Rechtvaardige 
Koning. Christus is het Beeld van de onzienlijke God. Zo mooi dat deze twee functies van de 
eerstgeborene in het Oude Testament eerst losgemaakt zijn van elkaar om in het Nieuwe 
Verbond weer samengebracht te worden in de Heere Jezus Christus. Al voorzegd in Genesis 
veertien. Melchizédek was een voorverschijning van Christus; duidelijk te zien in Zijn Naam. 
Koning en Priester; rechtvaardig en genadig 
 
Melchizédek, koning van Salem 
 
Genesis 14 
18 En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des 
allerhoogsten Gods. 
 
Als je kijkt naar de betekenis van het Hebreeuwse woord Melchizédek, zul je zien dat die 
naam heel goed bij de Heere Jezus Christus past. Ook de informatie over Brood en Wijn en 
het woordje Salem = Shalom = Vrede, zeggen eigenlijk al genoeg. Het feit dat deze Koning 
niet alleen Koning maar óók Hogepriester is en dat Hij Abraham zegent en dat Abraham aan 
Melchizedek tiende geeft (die men alleen aan God zou geven), bevestigt dit nóg een keer. 
Onder de Wet konden de functie van koning en hogepriester niet samengaan. Dus het 
wachten was op het Nieuwe Verbond. (zie ook de studie ‘Hogepriester’) 
      

   Melchizedek   =  qdx klm   =  Rechtvaardige Koning,   

                                                                 Koning der Gerechtigheid 

        Melek              =               klm  =  Koning; Raadgever; Dienstknecht; Engel; Boodschapper 

        Koning Salem =  mlv klm   =  Melek Shalom = Vredevorst 

        Brengt voort    =               axy =  Yatza  =  Type van het praktische Opstandingsleven  

        Brood en Wijn =   nyyw  jl  =  Lechem en Jajiin  = 50.10.10 .6   40.8.30   =  148 

                                                                    Pascha=  jsp   = 8.60.80                          =  148 
 

God heeft al afgerekend met de zonden  
 
God heeft de zondaar met Zich verzoend door rechtvaardige vergelding; de Heere Jezus 
stierf voor ons allen. Daarom doet God op dit moment helemaal niks meer aan de zonde. Hij 
heeft er namelijk al wat aan gedaan! Hij heeft er tweeduizend jaar geleden al mee 
afgerekend. Er is al vergelding geweest. Hij heeft de eis van de Wet vervuld. Hij heeft ons 
daardoor niet hoeven veroordelen. En natuurlijk lopen wij hier op aarde in ons zondige lijf 
nog wel vuile voeten op, maar de Hemelse Hogepriester zorgt voor de afwassing daarvan. 
(zie studie Hogepriester en Hebreeën) 
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God verklaart ons rechtvaardig zónder Zelf onrechtvaardig te zijn 
 
Romeinen 3 
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is; 
25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een 
betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn 
onder de verdraagzaamheid Gods; 
26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 
rechtvaardig zij, en (staat niet in de grondtekst) rechtvaardigende dengene, die uit het 
geloof van Jezus is. 
 
Hierboven in Romeinen drie staat; God betoont Zijn Rechtvaardigheid in de dood en 
Opstanding van de Heere Jezus Christus. De zonden hebben rechtvaardige vergelding 
ontvangen en daarmee wordt de Rechtvaardigheid van God gedemonstreerd. Opdat God 
Rechtvaardig zou zijn als Hij de gelovige rechtvaardigt. God verklaart ons nu rechtvaardig 
zónder Zelf onrechtvaardig te zijn. Dit komt door de dood en Opstanding van de Heere Jezus 
Christus. Als Hij ons de zonde niet had toegerekend en de Heere Jezus niet gestorven zou zijn 
in onze plaats, dan zou Hij Liefdevol en Genadig zijn maar tevens zou Hij dan onrechtvaardig 
zijn. 
 
Deuteronomium 25 
1 Wanneer er tussen lieden twist zal zijn, en zij tot het gerecht zullen toetreden, dat zij hen 
richten, zo zullen zij den rechtvaardige rechtvaardig spreken, en den onrechtvaardige 
verdoemen. (=veroordelen. Dit oordeel had over ons moeten komen maar dat oordeel is 
over de Heere Jezus gekomen en daardoor kan Hij ons nu rechtvaardig verklaren. Onze 
zonden zijn weggedaan. De Heere Jezus heeft de Wet vervuld; om de Rechtvaardigheid van 
God te vervullen) 
 
Wij worden niet meer gerechtvaardigd uit de Wet 
 
Dus waarom leed en stierf de Heere Jezus? Om de rechtvaardigheid Gods te betonen, te 
demonstreren en te vervullen. De Wet Gods is hiermee vervuld. De mens wordt dus niet 
meer gerechtvaardigd uit de Wet, maar uit geloof. Wij zijn al gerechtvaardigd voor God door 
de Heere Jezus Christus. Doen we de Wet dan teniet? Maken we de Wet daarmee 
ongedaan? Nee, we maken de Wet daarmee juist niet ongedaan maar bevestigen en 
onderschrijven daarmee de Wet! In overeenstemming met de Wet heeft de zonde door de 
dood van de Heere Jezus vergelding ontvangen. Als wij nu nog onder de Wet zouden leven, 
zouden we in feite daarmee de Wet ontkennen want er is al vergelding geweest. De schuld is 
al betaald. De Wet is daardoor verleden tijd. 
 
Romeinen 3 
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken 
der wet. 
--  
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31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre (absoluut niet); maar wij 
bevestigen de wet.(door geloof in het Verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus, beamen 
wij de rechtvaardigheid van Zijn dood en Opstanding en daarmee bevestigen wij de Wet) 
 
Alle gelovigen zouden zich laten dopen als betoning van Zijn Gerechtigheid 
 
Mattheüs 3 
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en 
komt Gij tot mij? 
15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle 
gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 
 
‘Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen’. Dit zegt de Heere Jezus niet zozeer 
over de doop maar in de eerste plaats over Zijn eigen aanstaande dood en Opstanding. Want 
dat is de betoning en de vervulling van de Gerechtigheid van God. De Heere Jezus stierf om 
de Gerechtigheid Gods te vervullen. Gelovigen hebben deel gekregen aan Zijn dood en 
Opstanding. Van gelovigen wordt verwacht dat ook zij zich laten dopen in water want 
daarmee bevestigen ook zij de Gerechtigheid van God. De doop is een getuigende daad 
daarvan.  
 
Het doel van de Wet is bereikt met de dood van de Heere Jezus 
 
Dood en opstanding oftewel wedergeboorte en de doop hebben te maken met de Wet. Wij 
laten bij de doop zien dat wij de Wet accepteren en bevestigen. Wij verklaren met de doop 
dat de Wet vervuld is geworden toen de Heere Jezus stierf voor onze zonden. Met de dood 
van de Heere Jezus is ook de Wet aan het kruis genageld geworden. De Heere Jezus heeft 
met Zijn dood een einde gemaakt aan de Wet omdat het doel van de Wet bereikt was. 
 
De doop is niet verplicht 
 

De doop is niet verplicht en is ook geen middel om behouden te worden. De doop is een 
uiterlijk ritueel van een geestelijke Waarheid; het is een type van de wedergeboorte. Het is 
een type van de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Het is een type van de 
weg van God met elke zondaar. Als wij ons laten dopen doen wij eigenlijk hetzelfde als de 
Heere Jezus Christus deed. Hij stierf letterlijk maar van ons wordt verwacht dat wij een teken 
daarvan volgen ter aanvaarding van de weg van dood en opstanding. De doop is ten teken 
van onze aanvaarding van de Rechtvaardigheid van God. Het water ingaan, ondergedompeld 
worden en je er door een ander weer uit laten trekken. Zoals God ons uit de dood heeft 
getrokken; zoals de Heere Jezus terstond opklom uit het water. 
 
Mijn kinderdoop in de Roomse kerk 
 
Van de zeven sacramenten die de katholieke kerk kent, is het doopsel één van de 
belangrijkste. Door het doopsel wordt, volgens de kerk, de erfzonde afgewassen en wordt 
men lid van de kerk. Mijn ouders hebben mij, acht dagen na mijn geboorte, laten dopen. Dat 
is volgens de Roomse kerk noodzakelijk. Een paar zinnen uit deze on-Bijbelse theorie over 
dopen; ‘Het doopsel van kinderen laat heel duidelijk zien dat de genade van het heil louter 
om niet gegeven wordt. De kerk en de ouders zouden het kind dan ook de onschatbare 



17 
 

genade om kind van God te worden ontzeggen, indien zij het niet kort na de geboorte 
zouden laten dopen’.  
 
Geen goedkeuring van een kerk nodig 
 
De doop is de Bijbelse daad om uitdrukking te geven aan het feit dat men tot geloof is 
gekomen. Voor een doop is eigenlijk niks noodzakelijk. Ook geen goedkeuring van een kerk. 
Volgens de Bijbel is het enige wat nodig is voor een doop; een gelovige en water dat diep 
genoeg is om ondergedompeld te worden en natuurlijk een andere gelovige die de gelovige 
onderdompelt en er weer uittrekt.  
 
Nieuwe Verbond 
 
De kinderdoop, met een beetje gesprenkeld water en zalf, komt nergens voor in de Bijbel. 
Het is voor de kerk natuurlijk wel praktischer om iemand gelijk als hij geboren is, in te 
schrijven in het kerkelijk register. Elk zieltje telt, nietwaar? Maar vooral omdat men het 
verschil niet meer weet tussen het Oude en Nieuwe Verbond, doopt men pasgeboren 
kinderen. Men denkt dat men door geboorte wordt ingelijfd bij het Nieuwe Verbond maar 
de kerken weten niet meer dat dat gebeurt bij wedergeboorte. De doop is absoluut geen 
manier om de erfzonde af te wassen.  
 
‘Overdopen’ 
 
Toen ik vijftig jaar was, heb ik mij laten ‘overdopen’. Daar had ik geen kerk voor nodig en 
water is er genoeg hier in de Lek! Ik ben gedoopt ten overstaan van God en zonder publiek. 
Net als bij de kamerling. Ik schrijf overdopen tussen haakjes omdat ik mij niet voor de tweede 
keer liet dopen. Overdopen is dus een verkeerde term. Volgens Bijbelse begrippen was dit 
gewoon mijn eerste en tevens échte doop! Ik volgde daarmee het voorbeeld van de Heere 
Jezus Christus en gaf gehoor aan Zijn oproep ‘bekeert u en laat u dopen’. Deze lichamelijke 
doop is niet gericht op de dopeling maar is alleen gericht op de Heere Jezus Christus. Als 
baby heb ik deze keuze niet zélf kunnen maken en bovendien telt deze doop voor mij niet 
mee, aangezien de kinderdoop volstrekt on-Bijbels is.  
 
De doop demonstreert dat God Rechtvaardig is 
 
Lukas 7  
29 En al het volk, Hem horende (horen= geloven), en de tollenaars, die met den doop van 
Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God.  
30 Maar de Farizeën en de wetgeleerden hebben den raad (de raad van God is het Recht van 
God oftewel de Wet) Gods tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. (Door 
zich niet te laten dopen verwierpen zij de Wet hoewel zij Wetsgeleerden waren!) 
 
De tollenaars, zondaren die tot geloof waren gekomen na prediking van Johannes de Doper, 
rechtvaardigden God door zich te laten dopen. Door onderdompeling en weer omhoog te 
komen uit het water lieten zij zien en gaven zij getuigenis dat Hij een Rechtvaardig God is. Zij 
demonstreerden door middel van hun doop in water dat de weg van dood en opstanding 
een rechtvaardige weg is. Zij demonstreerden daarmee ook dat zij zondaren waren maar 
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door Wedergeboorte van Christus gerechtvaardigd waren voor God. Hiermee bevestigden zij 
de Wet. 
 
Tot slot 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede (= éénwording) bij God, door 
onzen Heere Jezus Christus; 
 
Hier in Romeinen vijf wordt gezegd dat de zondaar door God rechtvaardig verklaard wordt 
op grond van geloof in het Verzoeningswerk van Christus. Het lijden en het sterven en de 
Opstanding van de Heere Jezus Christus wordt toegerekend aan elk mens die in Hem gelooft. 
Door de doop getuigt de Christen met een zichtbaar teken dat hij niet alleen met de Heere is 
gestorven maar ook opgestaan. De doop drukt wedergeboorte uit. Daarom past het ieder, 
die tot geloof komt, zich te laten dopen. Door ingewikkelde kerkelijke gebruiken is de 
Bijbelse betekenis van de doop helemaal ondergesneeuwd. 
 
 
                                                            Amen. 


