Delta groeistudie – instellingen

(2) De praktijk van de doop
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Bid. Aan het begin en als kring aan het eind.
Onderricht. De praktijk van de doop.
Bespreek. Deelname aan de doop.
Lees met elkaar. Minstens de onderstreepte bijbelgedeelten.
Deel de studie uit. Aan het begin.
LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER
A. DE PRAKTIJK VAN DE DOOP MET WATER IN DE LEERSTELLIGE BIJBELGEDEELTEN

1. De praktijk van de doop met water wordt niet in de Bijbel voorgeschreven.
De Bijbel leert duidelijk wat de christelijke doop betekent, maar leert niet op welke manier iemand met water gedoopt moet
worden! De praktijk van de doop met water wordt in de Bijbel niet voorgeschreven en een bepaald traditionele manier van
dopen met water in de kerkgeschiedenis wordt ook niet veroordeeld of verboden!
De betekenis van de doop met de Geest is geen voorschrift voor de praktijk van de doop met water. Bijvoorbeeld:
 De doop met de Geest betekent ‘van één Geest doordrenkt te zijn’, maar betekent niet dat de doop met water moet
plaatsvinden door iets te drinken1.
 De doop met de Geest betekent ‘met Christus bekleed te zijn’, maar betekent niet dat de doop met water moet
plaatsvinden door een doopkleed aan te doen2.
 De doop met de Geest betekent ‘geestelijk besneden te zijn’, maar betekent niet dat de doop met water moet plaatsvinden
door zich fysiek te laten besnijden3.
 De doop met de Geest betekent ‘met Christus gekruisigd te zijn’, maar betekent niet dat de doop met water moet
plaatsvinden door zich te laten kruisigen4!
 En de doop met de Geest betekent ‘met Christus gestorven en begraven te zijn’, maar betekent niet dat de doop met water
moet plaatsvinden door zich te laten onderdompelen onder de grond of onder water5!
2. De praktijk van de doop met water houdt wel verband met de reinigingsrituelen in het Oude Testament.
Het gedoopt worden met water in het N.T. wordt verbonden met de rituele wassingen in het O.T. die bepalingen over
uiterlijkheden waren die slechts golden tot aan de nieuwe orde (de N.T. periode)6. In het O.T. werd het ritueel van het
besprenkelen met reinigingswater om een mens te reinigen7 verbonden aan het ritueel van het besprenkelen met het bloed van
de zondebok om verzoening te doen voor de zonden van Israël8.
Ook werden handen, vaten en voeten van buiten gereinigd door water van boven over de handen, vaten of voeten uit te
gieten9. ‘Het besprenkelen van het hart’ verwijst naar de innerlijke reiniging (zie de doop met de Geest) en ‘het wassen van
het lichaam’ verwijst naar het uiterlijke reinigingsritueel (zie de doop met water)10.
Dus het dopen met water mag uitgedrukt worden door water van boven op en over de dopeling te sprenkelen of uit te gieten, de
manier waarop gelovigen gedurende de Oude Testament periode gereinigd werden.
3. De praktijk van de doop met water houdt wel verband met de symbolische doop met water in het Oude Testament.
Noach en zijn gezin werden symbolisch gered door het water van de zondvloed11. Het water redde hen van de gruwelijke
goddeloosheid van de wereld en oordeelde tegelijk de goddeloze wereld. Het water was een voorafbeelding (schaduw,
illustratie) van de doop dat de zonde met al haar schuld en verderf wegspoelt. De doop die redt is dan niet de doop met
water dat alleen maar het vuil van het lichaam kan afwassen, maar de doop met de Geest die vanuit het hart van de gelovige
God vraagt naar een zuiver geweten – een hart en geweten die weet dat hij door Christus bloed gereinigd en geheiligd staat
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1 Kor 12:13
Gal 3:29
Kol 2:11-12
Rom 6:3
Rom 6:4. Romeinen 6:3-4 spreekt niet over de doop met water, maar over de doop met de Geest! Alleen de doop met de Geest door Christus bewerkt de wedergeboorte.
De doop met water door een mens bewerkt nooit de wedergeboorte!
Jh 3:22-26, Heb 6:2, Heb 9:10
Numeri 19:1-13
Leviticus 16:15-19, Psalm 51:4,9, Ez 36:25-27, zie Heb 9:14,28
Mk 7:2-4, Lk 11:38-39; Jh 13:5,9-10, zie 2 Kon 3:11 (Grieks LXX: ekcheo epi): “Safat die altijd uitgoot over de handen van Elia”.
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Heb 10:22. “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan” (Jh 3:5)
Grieks: di hudatos (1 Pet 3:20-21), dia+genetief = door bemiddeling van (het vloedwater)
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voor God. Let wel, het vloedwater raakte Noach en zijn familie niet eens aan. Zij werden niet ondergedompeld in de vloed,
maar dreven boven op de vloed terwijl het regenwater van boven af op en over hen werd uitgegoten.
Ook Gods O.T. volk (Israël) werd symbolisch gedoopt in een essentiële relatie met Mozes, de wet van Mozes en de
gemeente van Mozes12. Vergelijk gedoopt worden in een essentiële relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en de
Gemeente van Christus13. Let wel, ook het water van de Rode Zee en de wolk raakte de Israëlieten niet eens aan, maar hing
boven en over hen.
4. De praktijk van de doop met water houdt wel verband met de doop met de Geest in het Nieuwe Testament.
De christen is behouden (gered) door het bad14 van de wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest15.
In dit bad wordt de gelovige niet in de Geest ondergedompeld, maar wordt de Geest van boven op en over hem uitgegoten16!
Net voor Jezus opvaarde naar de hemel zei Hij dat zijn discipelen gedoopt zouden worden met de Heilige Geest17.
Deze doop met de Geest wordt in de Bijbel uitgedrukt als de Geest die uitgegoten wordt van boven op en over de mensen18;
als de Geest die van boven af valt op de mensen19; en als de Geest die van boven (van God) aan de gelovigen gegeven wordt20.
De doop met water wordt in de Bijbel uitdrukkelijk als teken en zegel van de doop met de Geest verbonden in Handelingen
10:47-48!
Dus het dopen met water mag uitgedrukt worden door water van boven op en over de dopeling uit te gieten. Dat was de manier
waarop de apostel Paulus met water gedoopt werd21 en waarschijnlijk ook de manier waarop allen in het Nieuwe Testament
met water gedoopt werden.
B. DE PRAKTIJK VAN DE DOOP MET WATER IN DE BESCHRIJVENDE BIJBELGEDEELTEN
De Bijbel spreekt over een gedoopt worden met water in een plaats waar wat water was.
Johannes de Doper doopte mensen met22 water in de woestijn en in de Jordaan rivier23. Mensen die zich bekeerden stonden in
de rivier en water werd van boven op en over hen heen gegoten. Ze werden dus niet in het zand van de woestijn of in het water
van de Jordaan ondergedompeld.
Jezus Christus werd ook in24 de Jordaan rivier gedoopt en kwam daarna uit25 de rivier. Hij kwam niet van onder de
oppervlakte van het water uit, maar vanuit de rivier naar de kant. Jezus werd dus ook niet gedoopt door onderdompeling in
het water. Jezus werd ook niet in de Geest ondergedompeld, maar de Geest daalde zichtbaar als een duif van boven uit de
hemel op hem neer26.
Op de Pinksterdag werden ongeveer 3000 bekeerlingen gedoopt27. Waar en hoe ze (met water) gedoopt werden wordt niet
verteld, maar er is geen enkele aanduiding dat het anders ging dan de praktijk in het Oude Testament: namelijk, water werd
op en over hen gesprenkeld of gegoten.
Filippus doopte de Ethiopische ambtenaar op een plaats waar er wat water was. Zij daalden beiden van de kant tot in28 het
water en Filippus doopte de Ethiopiër (met water). Deze tekst zegt ook niet dat de Ethiopiër gedoopt werd door
onderdompeling in het water, omdat het dan zou betekenen dat beiden Filippus en de Ethiopiër onder de oppervlakte van het
water moesten duiken, dat de doop onder de oppervlakte van het water plaatsvond en dat ze beiden daarna van onder de
oppervlakte van het water omhoogkwamen! De tekst zegt niets over de wijze waarop de Ethiopiër met water gedoopt werd.
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Grieks: eis ton Mozes (1 Kor 10:1-2)
Grieks: eis to onoma (Mt 28:19) en Grieks: eis hen soma (1 Kor 12:13)
Grieks: loutron, bad of wassing, meestal van het hele lichaam (Lev 15:11, 2 Samuël 11:2, Jh 13:10) door water over jezelf heen te gieten (Grieks: ekcheo)
Tit 3:5-6, de doop die redt in Mk 16:16 is de doop met de Geest
Grieks: ekcheo (Tit 3:6)
Hd 1:5
Grieks: ekcheo (Joël 2:23,28; Hd 2:17,33, Hd 10:45, Tit 3:6)
Hd 10:44
Hd 2:38-39, Hd 5:32, Hd 8:15,17, Hd 11:17, Hd 15:8, Hd 19:2, Gal 3:2
Hd 22:16
Grieks: derde naamval, de aanduiding van het middel waarmee (Mk 1:8)
Grieks: en, de aanduiding van de plaats waar. In de woestijn (Mk 1:4) en in de Jordaan rivier (Mk 1:5)
Grieks: eis, de aanduiding van de plaats waar
Grieks: ek (Mk 1:9-10) en Grieks: anabaino apo (Mt 3:16), aanduidingen van de plaats waarvandaan
Mk 1:10
Hd 2:41
Grieks: eis, de aanduiding van de plaats waar
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Waarschijnlijk stonden ze beiden in het water en Filippus doopte de Ethiopiër door water van boven op en over de Ethiopiër
te gieten (of te sprenkelen). Daarna gingen ze beiden weer uit het water naar de kant29.
De discipel Ananias doopte Paulus met water in het huis van Judas30. Ook Paulus werd niet in water ondergedompeld toen
hij gedoopt werd, want hij stond en riep de naam van Jezus aan31. Het water werd waarschijnlijk op en over hem gegoten net
als men in een bad zijn vuil afwast door water met een beker over zich heen te gooien32.
Een tekening op een muur in de catacomben van Rome (100-200 n.C.) beeld twee mannen uit die met hun enkels in het
water staan en de een giet water van boven op en over de ander.
Conclusie.
Nieuwe gelovigen moeten onderwezen worden in de duidelijke betekenis van de christelijke doop in de Bijbel en ook in het
weinige dat de Bijbel over de praktijk van de doop met water zegt. Daarna mogen zij zelf aangeven hoe zij wensen met water
gedoopt te worden. Sommige gelovigen zullen kiezen voor gedoopt te worden door water van boven op en over hen heen te
sprenkelen33. Andere gelovigen zullen kiezen voor gedoopt te worden door water van boven op en over hen heen te gieten34.
Hoewel gedoopt worden door onderdompeling in water niet in de leerstellige nog in de beschrijvende delen van de Bijbel
voorkomt, mag het dopen met water uitgedrukt worden door onderdompeling in water, omdat deze praktijk van dopen niet
in de Bijbel verboden wordt. De Kerk of christenen moeten wel de betekenis van de doop heel duidelijk uitleggen, maar
mogen niet één bepaalde manier van dopen met water voorschrijven of veroordelen!
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Hd 8:38-39
Hd 9:11,18
Grieks: anastas (staan) baptisai (dopen) kai apolousai (afwassen of wegwassen) tas hamartias sou epikalesamenos (aanroepen) to onoma autou
Hd 22:16, zie 1 Kor 6:11; zie ook 2 Kon 3:11 (Grieks LXX: ekcheo epi): “Safat die altijd water uitgoot over de handen van Elia”.
Ez 36:25, Heb 10:22, zie Hd 2:3
Hd 22:16
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