Waarom dopen?
En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water;
en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

Handelingen 8 : 36

Ad Leeuwenhage



26 En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen tegen
het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.
27 En hij stond op en ging heen; en ziet, een Moorman, een kamerling, en een
machtig heer van Candace, de koningin der Moren, die over al haar schat was,
welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem;
28 En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja.
29 En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.
30 En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat
gij ook, hetgeen gij leest?
31 En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij
bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.
32 En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter
slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo
doet Hij Zijn mond niet open.
33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.
34 En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van Wien zegt de
profeet dit, van zichzelven, of van iemand anders?
35 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.
36 En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling
zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En
hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
38 En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water,
zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.
39 En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus
weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.
Handelingen 8:26-39



Goedemiddag broeders, zusters, vrienden en genodigden,
Bij deze bijzondere gelegenheid, wil ik een passend schriftgedeelte met u
lezen. Namelijk een gedeelte uit Handelingen 8.
In dit schriftgedeelte wordt duidelijk uiteengezet, de doop door onderdompeling.
In de doop door onderdompeling wordt de weg van dood en opstanding
uitgebeeld.
Alles wat zich onder het aardoppervlak en onder de waterspiegel bevindt,
wordt in de Bijbel namelijk gerekend in het dodenrijk te zijn.
Het ondergaan in water is eigenlijk afdalen en onder de waterspiegel verdwijnen en is dus de uitbeelding van het afdalen in de dood.
En wat belangrijker is: men wordt terstond weer uit dat water omhoog
getrokken.
Dat is de uitbeelding van opstanding uit de dood.
In heel de Bijbel gaat het in bijzonderheid om de opstanding van de HEERE
Jezus Christus uit de dood.
Zijn opstanding uit de dood wordt vervolgens toegerekend aan allen, die
in Hem geloven.
De heerlijkheden en hoedanigheden van de HEERE Jezus Christus worden
nu, sinds Zijn opstanding, toegerekend aan allen, die in Hem geloven.
Romeinen 6 zou zeggen:
Als u uw vertrouwen stelt op de HEERE Jezus, dan bent u “met Christus
gestorven, begraven en opgewekt”, dan bent u “in Christus Jezus gedoopt”.
Als u “gedoopt bent in Christus Jezus”, dan bent u “één plant (dat is één
levend organisme) geworden met Hem”.
De onderdompeling in water, is daar de uitbeelding van.

:26 De Engel des HEEREN, namelijk de HEERE, zei tot Filippus dat hij
moest opstaan en moest gaan naar het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza.
Filippus : had met de HEERE Jezus gewandeld en was nu één van de
		 twaalf apostelen
		
: betekent, dat hij een liefhebber van paarden is
Ik ga dit nu niet onderbouwen, maar het betekent in ieder geval ook,


dat Filippus liefde heeft voor de opgestane, de verheerlijkte, maar
verborgen Christus.
Wat wij van Filippus weten, is dat hij, in de Naam van de HEERE Jezus Christus, het Evangelie van het Koninkrijk Gods predikte en dat
hij mannen en vrouwen daarna doopte op grond van hun geloof in
de HEERE Jezus Christus.
Filippus moest nu naar het zuiden gaan en dus de weg namen die
afdaalt van Jeruzalem naar Gaza.
U weet dat Jeruzalem de hoofdstad is van het Jodendom.
Nu moest de apostel Filippus Jeruzalem verlaten en hij moest afdalen
naar Gaza.
Filippus moest naar de uiterste grensplaats van het land der Joden.
De overdrachtelijke, Geestelijke betekenis hiervan, wordt in deze geschiedenis geïllustreerd.
Namelijk: de HEERE Jezus Christus, de Messias van Israël, was niet
op aarde gekomen ten behoeve van de Joden alleen, maar ten behoeve van de hele wereld en de hele mensheid.
Hij is niet alleen de Messias der Joden, maar Hij is ook de Christus
der heidenen.
De levende God is niet God der Joden alleen, maar ook Die der heidenen.
(Romeinen 10)
In de periode van Handelingen mag, na de opstanding van Christus,
het Evangelie gepredikt zijn in Jeruzalem en in Judea en Samaria en
Galilea, maar ook aan de ten noorden, ten westen, en ten oosten van
Israël wonende volkeren is dat gebeurd.
In Handelingen 8 wordt het Evangelie van Christus dus ook gebracht
naar het zuiden.
Eerst naar de grensstad Gaza.
Maar via Gaza zou het Evangelie van Christus gebracht worden in
Egypte en vervolgens in zwart Afrika.
In het land van Cham dus.
Cham = zwart, hitte, gebrandmerkt, vervloekt, veracht en onedel.
Die richting moet Filippus nu dus van de HEERE inslaan, de weg
naar het zuiden. Naar de afstammelingen van Cham. Naar de negervolken in Afrika.


Gezien vanuit Afrika, ligt Jeruzalem in het noorden.
Het noorden spreekt op overdrachtelijke wijze over “de kroon” en
over “de troon”, over heerlijkheid en over de tempel, en dus over de
plaats waar God woont en waar God gediend en aanbeden wordt.
Als je vanuit Jeruzalem de weg naar het zuiden gaat vertelt dit, op
overdrachtelijke, typologische wijze, dat men op weg gaat naar
smaadheid, vernedering, verdrukking, vervloeking, hitte, brandmerking, kruisiging en dood.
Op weg naar een vervloekte, gebrandmerkte, onedele mensheid, die
verre is van de plaats waar God woont.
Filippus wordt door de HEERE naar deze volkeren gezonden, om aan
hen te verkondigen het Evangelie van God, aangaande de Messias.
Nu is het zo, dat Filippus niet zelf bij deze negervolkeren terechtgekomen is.
Dat hoefde ook niet, want Filippus ontmoette iemand, die juist op
weg was naar het zuiden, naar zijn geboorteland in Afrika.
Filippus ontmoette een moorman. Een neger. Een zwart iemand, een
Afrikaan.
Het ligt voor de hand dat deze moorman na zijn bekering en doop, het
Evangelie van Christus in zijn geboorteland verkondigd zal hebben.
Om te voorkomen dat u zou denken dat de volkeren die in Afrika
wonen, minderwaardiger zouden zijn dan de andere volkeren op
aarde, zal ik de bijbelse betekenis van het begrip “zuiden” nog op
een andere wijze illustreren.
Als wij Jeruzalem zien als de plaats waar God woont, daar waar de
(Noorder)kroon is, dan is Jeruzalem de uitbeelding van de hemel.
Als Filippus dus afdaalt vanuit Jeruzalem om het Evangelie te brengen naar het zuiden, dan wordt hierin uitgebeeld dat het Evangelie
van God, vanuit de hemel, gezonden wordt naar een verdrukte, vernederde, vervloekte, gebrandmerkte, onvruchtbare, verachte en onedele wereld en mensheid.
Heel de aarde ligt, ten opzichte van de hemel, in het zuiden.
Het Evangelie van God, van Zijn Zoon, Jezus Christus onze HEERE,
is dus bestemd voor elke verdrukte, vernederde, vervloekte, gebrandmerkte, onvruchtbare, verachte, onedele en in zonden en misdaden
gevallen mens in Adam.


Voor u en voor mij namelijk.
Van wie of van welk volk een mens ook afstamt, het maakt voor God
niets uit.
Alle mensen zijn zondaren, omdat ze allen geboren zijn uit de zondige Adam.
Niemand is te verontschuldigen, allen derven de heerlijkheid Gods,
en worden om niet gerechtvaardigd, door de verlossing die in Christus Jezus is. (Romeinen 3:24)
Wie wij dus, naar de oude natuur in Adam, ook zijn, het maakt voor
God geen enkel verschil.
Ook niet of we in het noorden, oosten, zuiden of westen wonen.
Het enige wat voor God telt is, of wij wedergeboren zijn en een nieuwe natuur hebben in de HEERE Jezus Christus.
Of wij op grond van geloof in Hem, een nieuw schepsel zijn geworden in de HEERE Jezus Christus, Die, door Zijn opstanding uit de
dood, gesteld is tot erfgenaam en eerstgeborene van een Nieuwe
Schepping.
Dat is namelijk in heel de Bijbel de boodschap:
de boodschap aangaande de opgewekte en verheerlijkte Christus;
de boodschap van Hem, Die weliswaar stierf voor de zonden van de
gehele wereld, maar Die door God werd opgewekt uit de dood en
daardoor gesteld werd tot Eersteling van de Nieuwe Schepping.
Het is deze HEERE, Die in Zichzelf nieuw leven tot stand gebracht heeft.
Een ieder, die op grond van geloof, deel heeft aan Zijn opstanding,
krijgt daarmee ook deel aan al Zijn zegeningen en erfenissen.
Ongeacht wie of wat men naar de oude mens in Adam, eertijds, was.
Want de zaligheid van de Zaligmaker, is bestemd voor elke jood en
elke heiden, op grond van geloof in de HEERE Jezus Christus, de
Messias en Zaligmaker der wereld.

:26 Dus ging de boodschap naar deze wereld.
Filippus werd door de HEERE gezonden naar het zuiden, op de weg
die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza.
De weg naar het zuiden is dan ook een eenzame, woeste en verdorrende weg.
Als daar geen water is, verbrandt en verdort alles door de hitte van
de zon.



:27

De HEERE riep Filippus om naar het zuiden te gaan, en Filippus ging.
En ziet, daar kwam een moorman, op weg naar het zuiden.

Moorman =
		
		
		
		
		
		
		
		

Aitiops = Ethiopië = een zwarte, een neger
een machtig man, wat de oude schepping betreft
maar ook weer niet zó machtig, want hij is een kamerling
namelijk: een eunuch
hij is een gecastreerde en dus een onvruchtbare man
deze man heeft dus geen blijvend leven in zich
hij leeft wel, maar hij kan dit leven niet vasthouden
en zeker niet overdragen aan anderen
hij heeft (zoals elk mens in Adam) de werking van de dood
in zich

Vanwege zijn functie en positie mag deze moorman dan een machtiger heer zijn, maar deze functie en positie heeft hij ook maar van
hogerhand ontvangen.
Namelijk, van Candace, de koningin der Moren.
Ook de kracht die wij hebben, de kracht namelijk om het oude leven
in Adam te leven, is niet uit onszelf, maar die kracht hebben wij van
Hogerhand ontvangen.
Van God Zelf namelijk.
Candace = koningin over dienstknechten
		
deze zwarte koningin is koningin over alle dienstknechten
Maar terug naar deze moorman.
Deze moorman was gekomen in Jeruzalem om de God van Israël te
aanbidden.
Niet dat hij de God van Israël kende, maar blijkbaar wilde hij de God
van Israël leren kennen.
Hij zal gebeden hebben: “God, als U dan bestaat, maakt U Zich dan
aan mij bekend”, en de meest voor de hand liggende manier waarop
God Zich bekend maakt is door Zijn Woord.
En dus kocht de moorman in Jeruzalem een gedeelte van het Woord
van God.
We zien dan ook dat de HEERE antwoord geeft aan iemand die met
een oprecht en gelovig hart tot Hem bidt.
De HEERE openbaart Zich door de Bijbel, het Woord der Waarheid.


Gods Geest komt ons dan te hulp bij het verstaan van de Bijbel en Hij
overtuigt ons door Zijn Geest dat Zijn Woord de Waarheid is.

:28 De moorman keerde wederom, nadat hij in Jeruzalem de God van
Israël aanbeden had.
Ook had hij in Jeruzalem een boekrol gekocht met de profetieën van
Jesaja.
Dit zal hem een vermogen gekost hebben, maar dat had hij er blijkbaar voor over, ook al was het maar een klein gedeelte van het Woord
van God, dat hij nu in handen had.
Nu zat hij op zijn wagen en las uit de boekrol van de profeet Jesaja.

:29 En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.
Dit is nu net wat wij verwacht hadden.
Het is de Geest van God, Die te hulp komt bij het verklaren en bij het
verstaan van de Bijbel.
Filippus wordt dus door de Geest van God naar deze moorman gestuurd om zich te voegen bij de wagen, en aan deze moorman het
Woord van God te verklaren.

:30 Filippus hoort de moorman hardop uit de boekrol van Jesaja lezen en
hij vraagt of de moorman verstaat, wat hij leest.

:31 De moorman zegt:
Hoe zou ik dit Woord kunnen verstaan, als niemand mij hierover onderricht?
De moorman vraagt aan Filippus of hij bij hem op de wagen wil komen zitten.
Elk mens heeft onderwijs nodig, om de Bijbel te kunnen verstaan.
Deze moorman erkent dat het zonder onderwijs onmogelijk is de Bijbel zomaar te begrijpen.
Soms lijkt het zelfs, alsof er dingen met elkaar in tegenspraak zijn.
Daar krijgen we in deze geschiedenis een voorbeeld van, want aan de
ene kant lezen wij in het Oude Testament over de komst en de heerlijkheid van de Messias, die Zijn Koninkrijk zal oprichten op aarde en
in ditzelfde Oude Testament lezen we over het lijden en sterven van
deze zelfde Messias.



Dit was ook het probleem van deze moorman.
Want hoe kon de Messias lijden en sterven, en daarna toch Zijn heerlijkheid en zijn koningschap ontvangen?

:32 Het schriftgedeelte wat de moorman las, was dit:
:33

Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk het lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open.
In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.

Jesaja 53:5-10:
	5	 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt,
was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
	6	 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar
zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op
Hem doen aanlopen.
	7	 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed
Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en
als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders,
alzo deed Hij Zijn mond niet open.
8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn
leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.
	9	 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den
rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft,
noch bedrog in Zijn mond geweest is.
	10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft
Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld
zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en
het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk
voortgaan.

:34 De moorman zegt tot Filippus dat hij graag zou willen weten over
Wie de profeet hier eigenlijk spreekt.
Spreekt de profeet over zichzelf of heeft hij het over Iemand anders?
De moorman is er in ieder geval zeker van dat hetgeen hij leest, de
Waarheid is en dus wil hij weten op Wie dit schriftgedeelte van toepassing is.


Oprecht gestelde vragen worden altijd beantwoord door het Woord
der Waarheid.

:35 En Filippus, beginnende vanuit dit schriftgedeelte uit Jesaja, verkondigde hem Jezus.
De apostel Filippus was ongeveer 31/2 jaar door de HEERE Jezus Zelf
onderwezen vanuit de Schrift.
Nu (een aantal weken na de opstanding en hemelvaart van de HEERE Jezus Christus), wordt Filippus door Gods engel bij deze moorman gebracht, opdat Filippus nu deze moorman zal onderwijzen
vanuit de Schrift.
Filippus begint dan ook met dit schriftgedeelte uit Jesaja 53.
Dit schriftgedeelte spreekt over de komst van de Knecht des HEEREN, Die blijkt eerst nog geen Koning te zijn, want Hij zal eerst moeten lijden en zal vernederd en gedood worden.
Vandaar de vraag van de kamerling:
Over Wie zegt de profeet dit?
Over Wie zegt de Bijbel dit?
Dit kan toch moeilijk gaan over de Messias, de Zoon van God?
De levende God kan toch niet vernederd worden en zeker niet gedood worden?
Ook Petrus zat met ditzelfde probleem.
Mattheüs 16:20-22:
De HEERE Jezus verbood Zijn discipelen om aan iemand te zeggen,
dat Hij was Jezus, de Christus.
En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest
heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage
opgewekt worden.
En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen,
zeggende: HEERE, wees u genadig! dit zal U geenszins geschieden.

:35 Ook de kamerling zal gedacht hebben dat dit schriftgedeelte onmogelijk over de Messias kon gaan.
Filippus is in staat om te getuigen en te verklaren over Wie dit schriftgedeelte spreekt.
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Het is ook de Geest van Christus Die getuigt en Die ons ook overtuigt
van het feit, dat alleen het Woord van God de Waarheid is.
Dat heel het Woord van God getuigt van de Messias, de Christus der
Schriften.
Filippus, beginnende vanuit Jesaja 53, verkondigt hem Jezus.
Filippus zal echt niet alleen bij dit schriftgedeelte uit Jesaja 53 gebleven zijn.
Eigenlijk wordt toch op elke bladzijde van de Bijbel gesproken over
de komst van de Verlosser en Messias, Die door God Zelf naar deze
wereld gezonden zou worden.
Opdat Hij via de weg van lijden, vernedering en kruisdood, Zijn
heerlijkheid zou ingaan, op grond van Zijn opstanding uit de dood.
Handelingen 8:32; Jesaja 53:7:
Want het lam, dat stom is voor zijn scheerders, is Niemand anders
dan onze HEERE Jezus Christus, de beloofde Verlosser en Messias,
Die deze profetie uit Jesaja 53 in Zichzelf vervuld heeft.
De HEERE Jezus werd als het voornaamste schaap van de kudde Israëls, geschoren.
Bij dat scheren zou Hij (net als Simson) Zijn haar, en dus Zijn kracht
verliezen.
Doordat de HEERE Jezus, als het Lam Gods, geschoren werd, zou Hij
Zijn kracht, namelijk Zijn aardse leven verliezen.
Hij legde Zijn aardse leven vrijwillig af en Hij ging in de dood.
Op de derde dag evenwel, is de HEERE Jezus door God uit de dood
opgewekt en heeft God Hem gezet aan Zijn rechterhand en heeft
Hem gesteld tot HEERE en tot Christus
Over dit principe wordt op elke bladzijde van de Bijbel gesproken,
namelijk, dat heerlijkheid en eeuwig leven alleen ontvangen wordt
via de weg van dood en opstanding en dat dit eerst op de HEERE
Jezus Christus Zelf van toepassing is.

:35 Deze weg van dood en opstanding in de HEERE Jezus Christus wordt
door Filippus dan ook gepredikt aan deze kamerling en moorman.
De blijde boodschap van eeuwig leven wordt gepredikt aan deze van
nature onvruchtbare, vervloekte, gebrandmerkte en ver van God verwijderde kamerling.
Deze kamerling is de uitbeelding van elk natuurlijk mens in Adam.
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Hij is de uitbeelding van u en van mij, die ten opzichte van de hemel
in het zuiden wonen.
Wat is het dan geweldig, wanneer het gepredikte Woord van God,
aangaande de HEERE Jezus Christus, geloofd wordt, waardoor wij in
Gods nabijheid gebracht worden.
Omdat de weg van dood en opstanding (die de HEERE Jezus eens in
gehoorzaamheid gegaan is), nu ook door deze kamerling en door ons
gegaan kan worden.
Daardoor worden deze eertijds onvruchtbare kamerling en ook wij,
door de Geest van vruchtbaar gemaakt voor tijd en eeuwigheid.
Geen vruchtbaarheid in verband met de oude schepping, maar een
vruchtbaarheid in verband met de nieuwe schepping in Christus.

:36
:37
:38

De kamerling aanvaardt daarvan de consequenties, want:
En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en
de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij om gedoopt te
worden?
En Filippus zeide: Indien gij van harte geloof, zo is het geoorloofd.
En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon
van God is.
En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in
het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.
Wanneer ze komen bij een zeker water, zegt de kamerling tot Filippus: Zie, daar is water en: ik geloof met heel mijn hart, dat de HEERE
Jezus Christus de Zoon van God is.
Dus is er geen enkele verhindering om nu door u gedoopt te worden
Filippus.
Ook als één van u gedoopt wil worden en u van harte gelooft dat de
HEERE Jezus de Zoon van God is, is er voor u geen enkele verhindering om gedoopt te worden.
Sterker nog: Op bijbelse grond kan er voor u zelfs geen enkele verhindering bedacht worden.
De doop is geen kerkelijke instelling, maar een bijbelse instelling.
Niemand kan u verhinderen om gehoor te geven aan Gods oproep
om u te laten dopen.
Het maakt niet uit door wie u gedoopt wordt, maar alleen in Wie u
gedoopt wordt.
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Namelijk in de Naam van de HEERE Jezus Christus.
Het maakt ook niet uit in welk water u gedoopt wordt.
Als u maar weet dat uw onderdompeling in water, de uitbeelding is
van het feit, dat u met de HEERE Jezus Christus gestorven, begraven
en opgewekt bent in een volkomen nieuw leven, waarin een nieuwe
levenswandel begint, die tot heerlijkheid des Vaders is.
De Bijbel zegt:
Bekeert u en laat u dopen!
En dat liefst op één en dezelfde dag, bij één en dezelfde gebeurtenis.
De kamerling zou zeggen:
Als er water in de buurt is, laat je dan direct dopen bij je wedergeboorte.
Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde kerk.
Je hoeft ook geen getuigenis af te leggen aan mensen.
Niemand hoeft er eigenlijk bij aanwezig te zijn.
Het maakt niet uit, in welk water gedoopt wordt.
Het maakt ook niet uit door wie je gedoopt wordt.
Degene die je doopt, doet dit in opdracht van, en namens de HEERE
Jezus Christus.
Natuurlijk is het mooi, als er mensen aanwezig zijn die het Evangelie
niet kennen en dat zij op die manier een illustratie zien van de inhoud van de bijbelse boodschap.
Het is ook fijn, als er gelovigen bij aanwezig zijn.
Broeders en zusters met wie wij ons verbonden weten en met wie wij
dit doopfeest dan gezamenlijk kunnen vieren.
Maar noodzakelijk is dit niet.
Wat wel noodzakelijk is:
Dat er water is!
en
Dat gij van harte gelooft!
Dus bekeert u en laat u dopen!
Bekering wordt op symbolische wijze uitgebeeld in de doop.
Het bijbelse beeld van bekering of van wedergeboorte is:
in de HEERE Jezus Christus sterven naar de oude mens in Adam,
13

uitgebeeld in het ondergaan, de onderdompeling in het water;
het uit de dood opstaan als nieuwe mens in Christus,
uitgebeeld in het uit het water opklimmen.
In de loop der eeuwen zijn er al heel wat redenen bedacht, waarom
men zich niet zou laten dopen door middel van onderdompeling,
maar al dat verzet (dat ik ook eens had) is alleen gericht op het behoud van het eigen ik.
Totdat iemand mij vanuit de Bijbel aantoonde dat de doop alleen een
praktische reden heeft.
De doop is namelijk niet gericht op de dopeling, maar is gericht op
de HEERE alleen.
Lukas 7:28 en 29:
Want ik zeg ulieden:
Onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet
dan Johannes de Doper; maar de minste in het Koninkrijk Gods is
meerder dan hij.
En al het volk, dat geloofde in dat wat Johannes gepredikt had; namelijk de tollenaars, die met den doop van Johannes gedoopt waren,
rechtvaardigden God.
De tollenaars, namelijk zondaren die tot geloof kwamen op de prediking van Johannes de Doper, rechtvaardigden God, door zich te
laten dopen.
Zij rechtvaardigden God = zij verklaarden dat God rechtvaardig is
		
door zich te laten dopen, legden zij getuigenis af tegenover God, dat Hij rechtvaardig is
		
dat God juridisch rechtvaardig is
Romeinen 5 :1:
Hier wordt gezegd, dat de zondaar door God rechtvaardig verklaard
wordt, op grond van geloof in het verzoeningswerk van de HEERE
Jezus Christus.
Het lijden, het sterven en de opstanding van de HEERE Jezus Christus wordt toegerekend aan de mens, die in Hem gelooft.
Op grond van het geloof in het verzoeningswerk van de HEERE Je14

zus Christus wordt de, nu gelovige mens, door God rechtvaardig
verklaard in Zijn Zoon.
En vervolgens is het zo dat deze, nu gelovige mens, verondersteld
wordt God te rechtvaardigen.
God stelt er namelijk prijs op, dat elke mens (en zeker elke gelovige)
tegenover God verklaart dat God rechtvaardig is.
Dat al wat God ten behoeve van ons gedaan heeft in de Persoon van
de HEERE Jezus Christus, dat Hij dit gedaan heeft op juridisch correcte wijze, op rechtvaardige gronden.
God is niet onrechtvaardig geweest, door onze zonden door de vingers
te zien, maar God is rechtvaardig omdat op juridisch correcte wijze en
op rechtvaardige grond, door middel van het verzoeningswerk van de
HEERE Jezus Christus, onze zondeschuld betaald is.
En daarom verklaren wij, dat God rechtvaardig is.
En niet met onze tong, maar door middel van een simpele daad.
Namelijk: door ons te laten dopen!
Gods rechtvaardigheid komt tot uitdrukking in het feit, dat Hij Zijn
Zoon, de HEERE Jezus Christus voor onze zonde overgaf in de dood,
om Hem vervolgens daaruit op te wekken.
Wat God van ons verwacht is, dat wij Gods rechtvaardigheid onderschrijven door onszelf op symbolische wijze ook over te geven in die
dood, om vervolgens op symbolische wijze ook daaruit te worden
opgewekt.
De functie van de doop door onderdompeling in water is, dat God
daardoor rechtvaardig verklaard wordt.
Onze doop in water is dus een getuigende daad van ons, over de
rechtvaardigheid van God.
Mattheüs 3:15:
Precies zoals de HEERE Jezus Zich liet dopen, als een getuigende
daad, aangaande Gods rechtvaardigheid.
Hij liet Zich dopen, want het betaamde Hem om al de gerechtigheid
Gods te vervullen.
Van elke tot geloof gekomen zondaar wordt verwacht dat hij het
voorbeeld van de HEERE Jezus navolgt, omdat het ook hem betaamt
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om al de gerechtigheid Gods te vervullen, door zich te laten dopen.
Door zich te laten dopen, onderschrijft men, dat de weg van dood en
opstanding de rechtvaardige weg is, die God gaat met elke zondaar.
En natuurlijk:
Het is moeilijk om zich over te geven aan een ander, en zich zomaar
onder water te laten duwen.
Zichzelf zomaar over te geven in de handen van iemand anders.
Maar dat is nu juist de bedoeling.
Want men zou leren zichzelf over te geven in de handen van de HEERE Jezus Christus.
Men zou in de HEERE Jezus Christus de dood aanvaarden van de
oude natuurlijke mens, in het vertrouwen dat Hij u nieuw leven geeft
uit de dood.
Niet bij uw lichamelijk overlijden, maar reeds nu, vandaag!

:39

Naar het voorbeeld van deze moorman, zou men vervolgens elke dag
uit de hand van de HEERE leven en zijn weg vervolgen met blijdschap.
Want toen zij uit het water waren opgeklommen, nam de Geest des
Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij
reisde zijn weg met blijdschap.

De doop is niet verplicht en de doop is ook geen middel om behouden te
worden, maar als men ziet dat de doop, als de uitbeelding van dood en
opstanding, de weg van God is met elke zondaar; als men gezien heeft dat
de doop tot rechtvaardiging is van God Zelf; dan heeft men wel degelijk de
verantwoordelijkheid om zich te laten dopen.
De oproep vanuit de Schrift is duidelijk genoeg: bekeert u en laat u dopen.
Als u van harte gelooft en als er water is, dan is er dus niets wat u verhindert om gedoopt te worden!
Door uzelf, in Christus, met God te laten verzoenen, zal God u rechtvaardig verklaren en zult u Zijn eeuwig leven ontvangen.
Door u te laten dopen, verklaart u dan God rechtvaardig.

Amen
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