DOPEN -- moet dat nu echt ?
l

De doop is in de christenheid een heikele zaak. Er wordt heel verschillend
over gedacht. Zowel over de betekenis als de wijze waarop.
Maar als we in de Bijbel goed de betekenissen onderzoeken, wordt als
vanzelf duidelijk op welke wijze hij het best wordt uitgevoerd
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1. De afwassing van de zonde
Hand.22:16

2.Begraven worden en Opstaan
Rom.6:3Rom.6:3-6

3. De Doop in de Geest
1 Cor.12:13

Dit is de eerste en eenvoudigste betekenis.
De doop ìs niet de afwassing van de zonde, maar is er een voorstelling van.
De Schrift leert duidelijk dat alleen het bloed van Christus ons reinigt van
onze zonde. Openb.1:5 “Hem zij alle eer, die ons liefheeft en ons van
onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed”.

2.Begraven worden en Opstaan
Rom.6:3Rom.6:3-6

3. De Doop in de Geest
1 Cor.12:13
Rom.6:3. "Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn,
in zijn dood gedoopt zijn?
4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk
Christus uit de doden opgewekt is, zo ook wij in een nieuw leven zouden
wandelen.
5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood,
zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;
6. dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat
aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet
langer slaven der zonde zouden zijn;
8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met
Hem zullen leven".

Hiervan is de onderdompeling ook een afbeelding. Je wordt
BEGRAVEN in het watergraf om er direct weer uit op te staan.

In de doop geeft God aan de dopeling de verzekering van de vergeving van
zijn zonden. Als tegen Paulus, bij zijn bekering, gezegd wordt in Hand.22:16
"En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden af-

wassen, onder aanroeping van zijn naam", dan betekent dat niet dat
zijn zonden werden afgewassen door dat water, maar omdat hij de
beslissing nam zich aan de Here Jezus over te geven. En bij die
overgave hoort de doop.
"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."
De afwassing van zonde is niet de enige betekenis van de doop.
Er is ook een tweede, nog diepere betekenis, waardoor we verder en
dieper worden ingeleid in dit symbool van onze redding.
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DE DOOP is dus ook wel iets pijnlijks, maar bovenal heerlijk.
Het betekent wel een streep door je eigen leven. God zet er een kruis
over. Uit je eigen natuur is niets goeds meer te verwachten. En dàt
geef je toe, dàt erken je door je te laten dopen. Ja, Here, ik heb de
eeuwige dood verdiend, maar Gij hebt het voor mij gedaan .
"Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood"

Je ontvangt de Heilige geest, doordat je in de Geest gedoopt wordt,
waardoor je lid wordt van het Lichaam van Christus.
Doop heeft ook altijd iets met inlijving te maken.

“Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven”
en met Hem bent u ook tot leven gewekt,
omdat u gelooft in de kracht van God
die Hem uit de dood heeft opgewekt”
(Kol.2:12 Nieuwe Bijbelvertaling)

We mogen na onze doop dagelijks leven uit de opstandingskracht
van Christus. 1. Vergeving van zonde. 2. Nieuw leven ontvangen.
Maar er is nog een heerlijke, een derde betekenis van de doop.

"Baptizo ein"(Grieks) betekent: DOPEN (dompelen) IN iets.
In de NBG is dat in 1Cor.12:13 jammer genoeg niet goed vertaald.
De Nieuwe Bijbelvertaling doet het hier beter dan de NBG.

Sinds Pinksteren, de Uitstorting van Gods Geest, gebeurt er iets
wonderlijks met elkeen die de Here Jezus aanneemt als zijn Redder.

Vergelijk je even met die spons. Je wordt bij je wedergeboorte in de
zee van Gods Geest gedoopt, waardoor die Geest in je komt.
Maar daarna moet de VERVULLING voortdurend in ons leven
plaatsvinden.
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wedergeboorte plaatsvinden. Het is ook de bedoeling dat we het
bewust beleven, anders werkt het niet. Door deze "zichtbare en
tastbare woorden" van DOOP en AVONDMAAL wordt ons geloof
versterkt. Door iets zichtbaars, iets tastbaars "aan den lijve" te
ervaren, helpt God ons te beseffen wat Zijn redding inhoudt en wat
het met ons doet.
Maar moèt dat nu allemaal..., die onderdompeling en zo....? Kan het
niet zonder? Ja, dat kan wel, maar dan missen we de steun van het
teken.
(Ik "moest" van de dokter mijn griepprik komen halen.
Ik moest datdoen, niet voor hem, maar voor mijn eigen bestwil.)
De Here zegt dat we ons moeten laten dopen. Niet voor Hem. Hij
zegt dat voor ons bestwil. Om ons te helpen. En Hij weet wat wij voor
ons geloofsleven echt nodig hebben.
Dus: 'Wat aarzelt gij nog? Laat u dopen onder aanroeping van Zijn
Naam". En als u dat water gevoeld hebt, en als u bewust bent
ondergegaan, zal het uw hele verdere leven van nut zijn.
Want de Geest brengt ons dan telkens weer te binnen:
Door de Geestesdoop worden mensen die de Here Jezus aannemen
ingelijfd in het Lichaam van Christus, de Gemeente, en dan hoor je
vanaf dat moment bij allen die ook de Geest van Jezus hebben.
Rom.8;9 "Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die
behoort Hem niet toe".
Maar dààr is nu de waterdoop ook het teken van. Doordat mensen
gedoopt werden, werd zichtbaar dat ze ook hoorden bij die andere
mensen, die dat ook gedaan hadden.
DE DOOP is daarom een UITERLIJK TEKEN van een INNERLIJKE
WERKELIJKHEID, namelijk: dat je van Christus bent., en....
God wil niet het uiterlijke zonder het innerlijke,
maar ook niet het innerlijke zonder het uiterlijke.
De Doop is niet het teken van het Verbond. Dat was de
besnijdenis wel. Een zichtbaar teken dat je van Abraham afstamde,
bij Israél hoorde, bij Gods uitverkoren volk.
Bij het Lichaam van Christus behoor je echter niet door geboorte,
maar door wedergeboorte.
Daarom moet de Doop bìj of nà de
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