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De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst 

dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. 

 

In de vorige studies (over bekering en wedergeboorte) hebben we gezien dat bekering tot God 

iets is wat een mens zelf moet doen. De Bijbelse oproep is: 

Bekeer U. 

Dat wil zeggen: Richt je op de levende God. 

Op bekering volgt de doop, als getuigenis van de beslissing om de Here Jezus te volgen. 

De Bijbel spreekt voor het eerst heel duidelijk over dopen en gedoopt worden in de geschiedenis 

van Johannes de Doper.  

Johannes was de profeet die de komst van de Here Jezus aankondigde. Hij wees de mensen er op 

dat zij zich moesten klaarmaken voor de komst van de Messias. Johannes roept mensen op om 

anders te gaan leven (Matteüs 3 vers 1 t.m. 3): 

‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 

 De waterdoop van Johannes de Doper 

 

Johannes de Doper was de profeet die de komst van de Here Jezus Christus aankondigde. Hij wees 

de mensen er op dat zij zich moesten klaarmaken voor de komst van de Messias. De vier 

evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vertellen alle vier over de prediking van 

Johannes de Doper. Wij beperken ons hier tot de lezing van Matteüs: hoofdstuk 3 vers 1 t.m. 12. 

Johannes wijst er op dat het hebben van een aangeleerde godsdienst en onderwijl een zondig leven 

leiden geen enkele waarde heeft. 

Johannes predikt een bekering (vers 2): 

Hij nodigt uit en dringt er bij de mensen op aan dat zij een beslissing zullen nemen om voor God te 

gaan leven en de Messias te verwachten. Degenen die zo'n besluit namen werden door  Johannes 

gedoopt en hij leerde hen dat dit een doop van bekering en vergeving van zonden was (Matteüs 3 

vers 11). 

 

Het dopen was een onderdompeling. 

De doop waarmee Johannes doopte was een doop van bekering 

 en vergeving van zonden met het oog op de komst van Jezus de Christus. 

Er ontstaat verwondering over zijn prediking. Dan zegt Johannes wie hijzelf is, en wie Jezus is: 
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 Lucas 3 vers 15 en 16 

  

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias 
was, maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer 
vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij 
zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; ...' 

Het woord dopen betekent ook hier: "Onderdompelen". 

_________________________________________________________ 

De doop van Johannes de Doper is niet dezelfde doop als de doop waarmee Christenen gedoopt 

worden. Wel is er dezelfde doophandeling, maar de inhoud is anders 

 Zie Handelingen 19 vers 1 t.m. 7.   

De (ongeveer) twaalf mannen werden opnieuw gedoopt (Handelingen 9 vers 5 en 6). Nu echter in 

de Naam (autoriteit) van Jezus. Het verlossingswerk is een feit! 

 Johannes doopte met het oog op de komende Messias, die de verlossing zou brengen. 

 
Wij mogen gedoopt worden vanuit het verlossingswerk dat de Here Jezus Christus 
heeft gedaan. 

 

Wanneer Petrus op de Pinksterdag zijn toespraak houdt (zie Handelingen 2 vers 14 t.m. 36) houdt, 

worden de toehoorders daardoor diep geraakt. Zij stellen de vraag: "Wat moeten we doen, 

broeders?". Petrus antwoordt (Zie Handelingen 2 vers 37 en 38): 

1. Keer u af van uw huidige leven (ofwel: Bekeer u), en: 

2. Laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw 

zonden 

Hiermee verwijst Petrus naar de woorden van Jezus. Vlak voor zijn Hemelvaart, Vlak voor zijn 

Hemelvaart geeft Jezus zijn discipelen de opdracht om de wereld in te trekken en het Evangelie 

te verkondigen. Mensen die tot geloof komen moeten ze dopen (Marcus 16 vers 15 en 16).  

Volgend op je bekering mag je gedoopt worden in de naam van de Here Jezus. 

Net als voor bekering geldt hier: 

De beslissing om je te laten dopen moet je zelf nemen. 

Niemand anders kan en mag dat voor jou doen. 

 

Een en ander wordt nader toegelicht in de studie die hieronder staat. 

 

 De doop als deel van het fundament,  

voor een leven met de Here Jezus Christus  

Lees om te beginnen Handelingen 2 vers 1 t.m. 42. Dit Bijbelgedeelte beschrijft de uitstorting van 

de Heilige Geest op de Pinksterdag en wat daarna gebeurde. 

Wanneer de mensen in Jeruzalem de discipelen vol vuur en door de kracht van Gods Geest, de 

Naam van God horen groot maken, wordt daar verschillend over gedacht. Velen vragen zich af wat 

dit allemaal te betekenen heeft; anderen drijven er de spot mee. 
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Petrus staat op en houdt zijn eerste Pinksterprediking (vers 14 t.m. 40). Hij vertelt dat wat de 

mensen horen en zien, reeds lang geleden door de profeet Joël is voorzegd. Aansluitend daarop 

verkondigt hij dat Jezus, die zij gekruisigd hadden, de Messias is (vers 36): God heeft Hem, én tot 

Here én tot messias aangesteld. 

Wanneer de Jeruzalemmers inzien dat dit de waarheid is, raakt dit hen diep. Ze begrijpen dat ze 

Jezus verworpen hebben. Ze begrijpen dat ze met hun leven op de verkeerde weg zijn. 

Het dringt door hoe verschrikkelijk fout ze wel zaten. Ze stellen dan ook –terecht– de vraag: 

 Handelingen 2 vers 37 

  
Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere 
apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' 

Andere vertalingen geven dit sterker weer: 

Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. (NBG-vertaling 1951) 

En als zij dit hoorden werden zij verslagen in het hart. (Statenvertaling 1637) 

En toen zij dit hoorden ging het hun door het hart. (Lutherse vertaling 1648) 

Op de vraag: "Wat moeten we doen, broeders?" geeft Petrus een antwoord wat het bestuderen meer 

dan waard is. Hij noemt drie dingen, zie Handelingen 2 vers 38 en 39. 

a. Keer u af van uw huidige leven! ofwel: Bekeer U!  

Bekering, dat hadden ze nodig. Ze waren immers tegen Jezus. Ze hadden meegeroepen:  

Weg met Hem, kruisig Hem! Wanneer ze zich bekeerden betekende het, dat ze voortaan 

de Here Jezus zouden kennen en erkennen als hun Heer. De Heer die door God én tot Heer 

én tot messias gemaakt is. 

Petrus zegt niet: "Wordt bekeerd", nee, hij zegt: "Bekeer u!"  

 

Bekering is iets wat de mens zelf moet doen. Je keert je van iets af naar Iemand toe. Je neemt 

een besluit om Jezus te volgen als jouw Here! Zie 1 Tessalonicenzen 1 vers 9 en 10. 

Ieder mens die een Christen wil worden moet in zijn of haar leven 

 een duidelijk besluit nemen om de Here Jezus te gaan volgen! 

Petrus laat dat duidelijk aan de mensen zien die naar hem luisteren. 

b. Laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. 

De doop is een zaak waarvoor je zelf een beslissing moet nemen. 

Niemand kan en niemand mag die beslissing voor jou nemen! 

Als je besluit je te laten dopen moet je eerst een andere beslissing genomen hebben, namelijk 

dat je Jezus wilt volgen. Natuurlijk begreep het gehoor van Petrus hoe fout ze waren geweest 

door in te stemmen met de kruisiging van de Here Jezus. Ze wisten dan ook hoe duidelijk ze 

nu voor de Here Jezus kozen. Het was een radicale ommekeer in hun leven. Als getuigenis van 

hun bekering lieten zij zich dopen. 

Door hun bekering kwamen zij in de wil van God en werd hun doop niet alleen een doop van 

bekering zoals bij de doop van Johannes de Doper, maar een gebed tot God om een zuiver 

geweten (1 Petrus 3 vers 21 en 22). 

 

Deze doop was een getuigenis voor God en de mensen! 
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c. De Heilige Geest zal u geschonken worden. 

Bekeren moesten zij zelf doen. Laten dopen was ook iets wat ze zelf moesten doen. Het 

ontvangen van de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest, noemt de Here Jezus ook wel 

de belofte van de Vader (Handelingen 1 vers 4 en 5). 

 

Wanneer iemand iets belooft moet je dat beloofde wel willen 

 ontvangen. De Here Jezus belooft de Heilige Geest aan ons. Dit 

 is erg belangrijk omdat de Heilige Geest ons de kracht geeft om 

 die beslissing die we voor de Here Jezus genomen hebben, in 

 de praktijk van ons leven zichtbaar te maken! 

 We komen daar in een verdere studie nog op terug. 

 

Voor wie is die Belofte van de Vader eigenlijk? 

 Handelingen 2 vers 39 

  
Voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de 
Heer, onze God, tot zich zal roepen. 

Dat betekent dat die mensen die zich bekeerd hebben en die zich hebben 
laten dopen zich mogen openen voor de Belofte van de Vader! 

Zie bijvoorbeeld Efeziërs 1 vers 13 en 14. 

 

Er kunnen dingen zijn die je er van zouden kunnen weerhouden om gedoopt te worden. Kort 

samengevat komt het neer op het volgende: 

 Je hebt nog geen beslissing genomen om de Here Jezus te volgen. Dit is echter absolute 

noodzaak om gedoopt te worden. 

 Je beslissing om de Here Jezus te volgen is geen echte beslissing. Je doet dingen, of staat 

(nog) open voor dingen, die niet stroken met een leven met de Here Jezus. 

 Je wilt er niet voor uitkomen dat je besloten hebt om de Here Jezus te volgen. 

Er zijn mensen die ook belemmeringen aanvoeren die 

 eigenlijk geen belemmeringen zijn:  

 Ik ben nog te jong. 

 Ik weet er nog niet alles van. 

De Bijbel spreekt nergens over de leeftijd die nodig is om je 

 te laten dopen. Ook is het niet strikt noodzakelijk om er alles  

van te weten. Het is wel fijn om er veel van te weten. 

Een en ander wordt diepgaander uitgewerkt in onderstaande studie, waarvan de essentie is:. 

Aan de beslissing om gedoopt te worden gaat een zorgvuldige afweging vooraf. Het is belangrijk 

dat je voor jezelf vaststelt dat de echte belemmeringen er niet meer zijn. 

Je wilt je laten dopen? 

Onderzoek dan ook biddend of er niets op tegen is dat je die stap neemt! 
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 Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? 

Lees eerst:: Handelingen 8 vers 26 t.m. 40. 

 In dit bijbelgedeelte wordt een belangrijke vraag gesteld (vers 36): 

Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? 

Filippus, een man die door de Heer gebruikt wordt voor een opwekking in Samaria, wordt door de 

Here uit dat geweldige werk gehaald om een eenzame weg op te gaan; de weg van Jeruzalem naar 

Gaza. Op deze weg ontmoet hij een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië. In 

feite is hij de minister van financiën. 

De man leest hardop uit de boekrol van de profeet Jesaja. Hij is er kennelijk erg door getroffen, 

alleen weet hij niet waarop de tekst betrekking heeft. 

Aan de hand van dit bijbelgedeelte predikt Filippus het evangelie van de Here Jezus Christus. 

In de ontmoeting die Filippus en de minister met elkaar hebben wordt de minister zo aangesproken 

en overtuigd dat hij niets liever wil dan de Here Jezus van harte liefhebben en volgen. De minister 

wil, als hij deze beslissing heeft genomen, zich laten dopen. Hij zegt: 

 

 Handelingen 8 vers 36
b
 

  "Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?". 

Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? 

Uit de rest van het verhaal blijkt dat er voor de minister niets op tegen was. Filippus doopte hem. 

De minister vervolgt zijn weg met blijdschap. 

Deze Ethiopiër stelde een heel belangrijke vraag die wij ons ook moeten stellen: 

"Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?" 

Er kunnen inderdaad dingen zijn die je kunnen tegenhouden om te worden gedoopt. Dat is al eerder 

gezegd in deze serie bijbelstudies, maar voor de volledigheid wordt het hier nog eens herhaald: 

a. Je hebt nog geen beslissing genomen om de Here Jezus te gaan volgen.  

De absolute voorwaarde om je te laten dopen is dat je een besluit hebt genomen om de Here 

Jezus te gaan volgen. Je erkent hem als jouw Heer en verlosser. Je weet dat je zijn eigendom 

bent. 

b. Je hebt wel een besluit genomen om de Here Jezus te volgen, maar je wilt ook nog dingen 

doen waaruit blijkt dat het geen échte beslissing is. 

Het kan gebeuren dat je in een samenkomst of een tienerbijeenkomst besluit: "Ja, ik wil de  

Heer volgen." Maar als je dan weer bij je vrienden en vriendinnen bent denk je: "Ja, maar ik 

wil omgaan met die-en-die, naar de disco en naar concerten van die band, verkering hebben 

met die jongen of dat meisje. Wat zij doen gaat wel in tegen wat Jezus wil, maar dit is mij 

allemaal zo lief dat ik het toch maar doe..." Met andere woorden: Je staat open voor van alles 

en nog wat. 

Als je echt de Here Jezus wilt volgen dan is het je eerste verlangen om tot eer van Hem te zijn. 

Je brengt al je verlangens bij Hem. Hij zal je dan zo leiden dat je dáár bent waar Hij wil dat je 

zult zijn. 

c. Je wilt er niet voor uitkomen dat je de Here Jezus wilt volgen. 

De doop zoals wij die kennen in de Bijbel is een openbare belijdenis van het volgen van Jezus 

Christus. Mensen die zich lieten dopen wilden iedereen, vriend of vijand, tonen: "Ik heb 
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besloten om Jezus te volgen". Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, 

vers 16
a
: 

 

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, 

want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, ... 

Natuurlijk was dat voor hen ook niet gemakkelijk. Veel mensen begrijpen niet wat je doet. 

Toch is het een heel belangrijke zaak te tonen wie je bent en wat je doet. Zie bijvoorbeeld: 

Romeinen 10 vers 9 t.m. 11. 

Ook dit is al eerder gezegd: 

Er zijn mensen die ook belemmeringen aanvoeren die eigenlijk 

geen belemmeringen zijn: 

 Ik ben nog te jong  

 Ik weet er nog niet alles van.  

De Bijbel spreekt nergens over de leeftijd die nodig is om je te 

laten dopen. Ook is het niet strikt noodzakelijk om er alles 

van te weten. Het is wel fijn om er veel van te weten. Vandaar 

deze Bijbelstudie. 

Het is wel belangrijk dat je voor jezelf vaststelt 
dat de echte belemmeringen er niet meer zijn. 

 

Bij de minister uit Ethiopië was er niets op tegen dat hij gedoopt zou worden. 

 

Je wilt je laten dopen? 
 

Onderzoek dan ook biddend of er niets op tegen is dat je die stap neemt! 

 

In het voorgaande hebben we gezien dat je je alleen kunt laten dopen als je een duidelijke 

beslissing voor de Here Jezus hebt genomen. Je wilt voor Hem leven en je wilt voor die 

beslissing uitkomen. 

De waterdoop heeft een grote geestelijke betekenis. Lees Romeinen 6 vers 1 t.m. 14. De kern 

daarvan is: 

 

 Romeinen 6 vers 4 

  
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van 
de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 

Hieruit blijkt: 

 De waterdoop is geestelijk gezien een begrafenis. 

 De waterdoop is ook het wonder van de opstanding. 

 

Dit wordt verder uitgelegd in de volgende twee studies: 
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 De geestelijke betekenis van de waterdoop 

Zie Romeinen 6 vers 4 op de vorige bladzijde. 

 

Uit deze Bijbeltekst blijkt: 

De waterdoop heeft een grote geestelijke betekenis! 

a. Het dopen is geestelijk gezien een begrafenis. 

(Romeinen 6 vers 4
a
)  

Je hebt je oude, zondige, leven achter je gelaten en je bent een 

nieuw leven met de Here begonnen. Zoals de Here Jezus voor 

de zonde gestorven is, zo willen wij ook met de doop 

laten zien dat wij door het geloof in Hem voor de 

zonde gestorven zijn. Iets wat dood is moet begraven worden. 

Vandaar dat mensen spreken over het watergraf. 

b. Het dopen is ook het wonder van de opstanding. 

(Romeinen 6 vers 4b)  

Zoals het ondergaan in het water het begraven van de oude mens betekent, zo is het uit het 

water omhoog komen het opstaan in een nieuw leven om daarmee God te verheerlijken. 

Als je je hebt laten dopen en je blijft omgaan met de Here Jezus, dan zijn de gevolgen daarvan 

enorm! 

Lees, alvorens verder te gaan, eerst Romeinen 6 vers 1 t.m. 14. 

Omdat wij ons oude leven bij de Here gebracht hebben, is die oude mens mee-gekruisigd (vers 6). 

Wij hoeven dus niet langer slaven van de zonden te zijn. 

Door de doop zijn wij ook geestelijk één gemaakt met het sterven van de Here Jezus. (vers 5
a
 

en 10). Dat wil zeggen: 

Wij zijn, net als Jezus, voor de zonde gestorven. 

Nu wil die zondige natuur nog wel eens in ons rondspoken. Er zijn veel Christenen die dat normaal 

vinden. Gods woord laat ons echter wat anders zien. Als je gaat begrijpen wat Gods bedoeling is 

voor je leven dan wil je graag dat het zo zal zijn als Gód het normaal vindt. Zie Romeinen 6 vers 11 

en 12. 

Door de doop hebben wij ons ook geestelijk één gemaakt met zijn opstanding (vers 5
b
, 10 en 

13). 

Er staat zo mooi geschreven: dat Jezus wat zijn leven betreft leeft voor God en wij dus ook. Daar 

hebben wij ons in geestelijke zin mee één gemaakt. 

Door ons te geven aan de Here Jezus Christus 
zijn wij in een heel andere situatie gekomen. 

De gebeurtenis van de doop staat als een duidelijke scheiding 
tussen wat er vroeger was en wat er nu is. 

Als voorbeeld daarvan noemen wij de geschiedenissen van het volk Israël na hun uittocht uit 

Egypte. Die staan in het Bijbelboek Exodus, vanaf hoofdstuk 13. 

De doortocht door de Rietzee maakt scheiding tussen hun oude leven, als slaven in Egypte, en het 

nieuwe leven in vrijheid dat voor hen lag. Echter, als het volk in een moeilijke situatie kwam of als 

het naar hun idee niet goed ging, beledigden zij God door terug te verlangen naar Egypte. Zie 

Exodus 16 vers 1 t.m. 8 en 17 vers 1 t.m. 7. 
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Laten wij ons er bewust van zijn dat wie zich laat dopen God eert door voor hem te leven. 
Degene echter die na zijn doop op de oude voet doorgaat 

met zijn vroegere leven beledigt Godt. 
_________________________________________________________ 

Het bovenstaande nodigt uit om na te gaan hoe de geestelijke betekenis van de zichtbaar wordt in 

ons leven. Daarover gaat het in het volgende: 

 

 Hoe wordt de geestelijke betekenis van de waterdoop zichtbaar in mijn leven? 

In het vorige hoofdstuk van deze bijbelstudie hebben we gezien dat de waterdoop een deel is van 

het fundament voor een leven met de Here Jezus Christus. 

Het deel van het fundament dat ná de waterdoop komt is wat Petrus zegt in Handelingen 2 vers 38
b
:  

... Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, ... 

Als Johannes de Doper predikt en doopt wijst hij er op dat er iemand zal komen die sterker is dan 

hij. Dat sterkere omschrijft Johannes met de woorden (Lucas 3 vers 15 en 16): 

Dat sterkere omschrijft Johannes met de woorden: 

Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest! (en met vuur) 

In de bediening en het leven van de Here Jezus Christus op aarde neemt de tegenwoordigheid van 

de Heilige Geest een enorm belangrijke plaats in. We zien dat de Here Jezus geleid wordt door de 

Heilige Geest. We zien ook dat hij bekrachtigd wordt door de Heilige Geest. Dat is te lezen in -

bijvoorbeeld- Lucas 4 vers 1 en vers 14 t.m. 19. 

 

Algemeen is bekend dat de bediening van de Here Jezus Christus zou uitlopen in het lijden en 

sterven van Hem om via Golgotha voor ons een eeuwige verlossing en verzoening tot stand te 

brengen, zie Johannes 3 vers 16. 

Veel minder bekend is het dat de Here Jezus wil dat wij gedoopt zullen zijn in de Heilige Geest, 

opdat het nieuwe leven van de Heer in ons zichtbaar wordt! Lees bijvoorbeeld Johannes 3 vers 21. 

 

Dat is een grandioos deel van de bediening die de Here Jezus van de Vader ontvangen heeft. 

_________________________________________________________ 

 

In het Johannes evangelie worden enkele gedeelten gewijd aan de inwoning van de Heilige Geest 

in Christenen. 

 Johannes 14 vers 15 t.m. 31
a
 

 Johannes 16 vers 5 t.m. 15 

Als je deze bijbelgedeelten bestudeert zul je tot de ontdekking komen dat de aanwezigheid van de 

Heilige Geest in je leven de tegenwoordigheid van de goddelijke volheid in je leven brengt. 

 

Dat betekent inhoudelijk: 

 

 Wij zijn verlost uit de duisternis en in Gods licht geplaatst. 

 Door Gods Geest krijgen wij ook de kracht, de leiding en het 
inzicht om die verlossing zichtbaar te maken 
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Het zichtbaar worden van de verlossing is wat de Bijbel noemt: 

"Vrucht dragen" 

Dit wordt als volgt uitgelegd: 

Jezus vergelijkt zichzelf met een wijnstok, een plant waar druiven aan groeien. De druiven groeien 

aan lange uitlopers, wijnranken. Die wijnranken staan voor de mensen die in Jezus geloven. Jezus 

spreekt hier over in Johannes 15 vers 1 t.m. 8. 

Een rank die los is van de wijnstok sterft af en kan geen vrucht meer dragen. Daarom roept Jezus 

zijn volgelingen op om dicht bij hem te blijven (vers 4 t.m. 6). Dat gaat gepaard met de belofte dat 

wij met al onze vragen bij Hem mogen komen en dat onze gebeden verhoord zullen worden (vers 

7). 

_________________________________________________________ 

 

Vrucht dragen kun je ook omschrijven als: Gaan leven tot Gods eer. De betekenis daarvan wordt 

door de apostel Paulus beschreven in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 5 vers 16 t.m. 25, 

waarvan de kern luidt: 

 Galaten 5 vers 22 

  
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 
en  goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

Vrucht dragen hangt nauw samen met 

 de werking van de Heilige Geest in je leven 

Het is dan ook niet vreemd dat het Bijbelgedeelte over vrucht dragen (Johannes 15 vers 1 t.m. 8) 

volgt op de noodzaak van de tegenwoordigheid van Gods Geest in je leven (Johannes 14 vers 15 

t.m. 31).  

Er is in ons leven maar één mogelijkheid om tot eer van God te zijn 

en dat is vanuit de tegenwoordigheid van Gods Geest. 

Als wij willen dat de beslissing die wij voor de Heer hebben genomen door ons te bekeren en ons 

te laten dopen werkelijk zichtbaar zal worden, dan kan het niet anders of we gaan onze hemelse 

Vader bidden om de Heilige Geest. De Vader staat daar zeer voor open, zie Lucas 11 vers 13. 

 

Als ik wil dat de Heer echt tot zijn doel en 
recht komt in mijn leven dan strek ik mij 
uit naar de belofte van de Heilige Geest. 

 

Mag dat? 
 

Kan ik vragen of de Heer Jezus mij wil dopen 

met de Heilige Geest? 

 

Ja! 
 

Want voor u geldt deze belofte, …! 
Handelingen 2 vers 39

a 
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Wanneer we voor de Here Jezus gekozen hebben en ons hebben laten dopen is dat niet alleen een 

individuele zaak, maar ben je daarmee deelgenoot geworden van het huisgezin van God. Je hoort 

tot Gods familie. Dat wordt verder uitgewerkt in het onderstaande. 

 De betekenis van de doop in betrekking tot de Gemeente 

 Efeziërs 2 vers 22 

  
...in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 
. 

Wanneer we voor de Here Jezus gekozen hebben en ons hebben laten dopen en ons open stellen 

voor de belofte van de Vader, is dat niet alleen een individuele zaak, maar ben je deelgenoot 

geworden van het huisgezin van God. Dat staat in Efeziërs 2 vers 18 en 19. 

Je behoort tot Gods familie. 

De Bijbel geeft heel wat beschrijvingen over hoe nauw we verbonden zijn met de Heer en met alle 

mensen die van Hem zijn. 

 

Paulus beschrijft in Efeziërs 1 vers 22 en 23, alle mensen die de Here Jezus kennen als de Zoon van 

God, als het  

Lichaam van Christus. 

Ook worden de gelovigen omschreven als het huis van God, waarvan elke gelovige (kind van God) 

een bouwsteen mag zijn die zich laat mee-gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Zie 

Efeziërs 2 vers 20 t.m. 22. Dat wil zeggen: Als je de Here Jezus gaat volgen betekent dat, dat je je 

laat inlijven in zijn gemeente om samen met al die anderen je door Hem te laten leiden en 

gebruiken tot verheerlijking van de Here! (1 Petrus 2 vers 4 en 5). 

Petrus schrijft hier over een geestelijk huis, een tempel.  

De gemeente is de tempel van de levende God. 

Ieder lid van de gemeente is voor zijn deel mede-tempel, en draagt daar 

ook verantwoordelijkheid voor, zoals te lezen is in 1 Korintiërs 3 vers 16 

en 17. 

De tempel is niet zo maar een gebouwtje. Neen, de tempel is een 

blikvanger. Tempels wekken de bijzondere belangstelling. 

Zo ook de tempel van de levende God. Die tempel, bestaande uit levende 

stenen, is de woonplaats van God. Omdat Gods Geest in die tempel 

woont, zal de tempel het karakter dragen en uitdragen van wie daar  

woont; zie 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. 

De gemeente is een machtig instrument van onze Here Jezus Christus 

om zijn Naam te verheerlijken.  

Wanneer we er ernst mee hebben gemaakt door ons te bekeren en ons te laten dopen en open staan 

voor de doop in de Heilige Geest, zullen wij er ook ernst mee maken een bruikbaar lid te mogen 

zijn in het lichaam van Christus dat door de apostel Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 12 t.m. 31 heel 

treffend wordt beschreven: 

De Gemeente 
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