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11. Een rivier van leven 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (11/24) 

 
 

Naäman was een dappere, rijke en beroemde bevelhebber in het leger 
van Syrië, die aan melaatsheid leed, de beruchtste ziekte uit de tijd van 
de Bijbel. Melaatsheid betekende afzondering van geliefden en een 
langzame, ellendige dood. Een Hebreeuws slavenmeisje, dat in het 
huis van Naäman werkte, zei dat haar meester alleen maar naar de 
profeet Elisa in Israël hoefde te gaan. Elisa zou Naäman genezen van 
zijn melaatsheid. Naäman was bereid om elk sprankje hoop aan te 
grijpen en dus maakte hij de lange reis naar Israël. Een kleine groep 
lijfwachten ging met hem mee. Ook had hij een afkoopsom van de 
koning bij zich om voor dit genezingswonder te betalen. Toen Naäman 
eindelijk voor het nederige huis van de profeet stond, wilde Elisa niet 
naar buiten komen. In plaats daarvan stuurde hij zijn knecht met deze 
simpele instructie: ‘Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan 
zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn’ (2 Koningen 5:10). 

Het bevel van de profeet om zich te gaan wassen, impliceerde dat hij vies was! Het bevel om zich zeven 
keer in een modderige rivier te gaan wassen was te veel voor de trotse generaal. In woede keerde Naäman 
zijn paard en begon de weg terug naar huis. Maar om Damascus te bereiken moest Naäman langs de rivier 
de Jordaan rijden. Toen hij daarlangs kwam, drongen zijn knechten er bij hem op aan om het advies van de 
profeet uit te proberen. Uiteindelijk stopte hij zijn paard, gleed ervan af en ontdeed zich van zijn pantser dat 
het verschrikkelijke bewijs van zijn melaatsheid bedekte. Naäman stapte langzaam in het water van de 
Jordaan. Zesmaal ging hij onder water zonder enig resultaat, maar toen hij de zevende keer opkwam was 
zijn melaatsheid verdwenen! Zijn huid was gaaf en gezond zoals dat van een baby. Net zoals Naäman 
herstel ondervond, kunt ook u een genezende ervaring van een wedergeboorte hebben! 

 

 

1. Welke profeet in het Nieuwe Testament  
gebruikte de rivier de Jordaan om te dopen (reinigen)? 

Mattheüs 3:1,5,6 In die dagen trad _______________ de Doper op  
en hij predikte in de woestijn van Judea ... Toen liep Jeruzalem,  
heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit,  
en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De evangeliën beginnen en eindigen met het onderwerp van de doop. Dit is blijkbaar een heel 
belangrijk deel in Jezus’ onderricht (Mattheüs 28:18,19). 
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2. Welke wonderbare plechtigheid uit de Bijbel 
symboliseert het ‘afwassen’ van de melaatsheid van de 
zonde?  

Handelingen 22:16 Sta op, laat u __________ en uw zonden afwassen 
onder aanroeping van de Naam van de Heere. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Bijbelse verordening van de doop symboliseert zowel de wedergeboorte alsook het afwassen 
van de zonde uit iemands persoonlijke leven. 

 

3. Hoeveel verschillende soorten doop  
zijn volgens de Bijbel geoorloofd?   

Efeze 4:5 ... één Heere, één geloof, _______ doop. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Er bestaan vandaag de dag ten minste 15 verschillende ceremoniën die doop genoemd worden, 
maar volgens de Bijbel is er slechts één ware doop.  

 

4. Wat betekent het woord ‘dopen’?  

Kolossenzen 2:12 U bent immers met Hem ________________ in de 
doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de 
werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het Griekse woord ‘baptizo’ betekent ‘dopen’, ‘onderdompelen’. Een persoon is niet gedoopt 
tenzij hij volledig in water ondergedompeld ofwel begraven is. Dit woord ‘baptizo’ wordt in de Bijbel altijd 
gebruikt als verwijzing naar de heilige verordening van de doop. Het Griekse woord voor ‘besprenkeling’ of 
‘gieten’ wordt nooit gebruikt.   

 

5. Jezus is ons voorbeeld. Hoe werd Hij gedoopt?   

Markus 1:9,10 En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam …  
en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen Hij 
______ het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Johannes doopte Jezus door onderdompeling in de Jordaan, dezelfde rivier waarin Naäman van 
zijn melaatsheid werd gereinigd. Let wel dat zij ‘in’ de Jordaan stonden (niet op de oever) en dat Jezus ‘uit 
het water opkwam’. Dit is waarom Johannes doopte ‘in Enon bij Salim, omdat daar veel water was’ 
(Johannes 3:23). Christenen dienen het voorbeeld van Jezus te volgen (1 Petrus 2:21), Die gedoopt werd 
door onderdompeling om ‘alle gerechtigheid te vervullen’ (Mattheüs 3:15). 
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6. Hoe doopte Filippus de schatbewaarder van Ethiopië? 

Handelingen 8:38,39 Zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus 
als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij ______ het water 
opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg. 

Antwoord: ____________________ 

 

7. Welke andere waarheden  
worden door de doop gesymboliseerd?  

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, 
opdat evenals Christus uit de doden is ____________ tot de heerlijkheid 
van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De doop symboliseert de dood, begrafenis en opstanding van Christus. Eerst sterft men voor de 
zonde, dan wordt het oude zondige leven in het water begraven en uiteindelijk is er de opstanding uit het 
water tot een nieuw leven. Doop door onderdompeling past perfect in deze symboliek. Het zondige leven 
sterft, de adem wordt ingehouden terwijl de persoon die gedoopt wordt achterover in het water gaat tot het 
lichaam volledig bedekt (begraven) is in het water. Dan wordt de persoon uit het water opgeheven en haalt 
opnieuw adem, net als een pasgeboren baby, om een volledig nieuw leven te leiden, wat gesymboliseerd 
wordt door de opstanding. Geen andere vorm van dopen past bij deze Bijbelse symboliek. Sommigen 
zeggen dat zij de zondag heiligen in ere van de opstanding, maar dit gebruik komt niet in de Bijbel voor.     

 

8. Hoe belangrijk is de doop? 

Markus 16:16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn,  
zal _________ worden, maar wie niet geloofd zal hebben,  
zal verdoemd worden [verloren gaan]. 

Johannes 3:5 Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest,  
kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Bijbel schrijft heel duidelijk dat de doop essentieel is. Maar wanneer de doop onmogelijk is, 
zoals voor de dief aan het kruis, staat Jezus voor die persoon garant met Zijn doop (Mattheüs 3:15). 

 

9. Welke blijde plechtigheid  
kan met de doop vergeleken worden?   

Galaten 3:27 Want u allen die in Christus gedoopt bent,  
hebt zich met Christus ____________. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De doop is als de huwelijksceremonie. De Bijbel zegt: ‘Want uw Maker is uw Man, HEERE van 
de legermachten is Zijn Naam’ (Jesaja 54:5). Zoals een vrouw de naam van haar echtgenoot aanneemt, zo 
nemen christenen de naam van Christus aan – om vanaf dat moment ‘christen’ genoemd te worden. Beide 
ceremoniën moeten gebaseerd zijn op liefde en toewijding om van betekenis te zijn. De doop is net zo 
essentieel voor het christelijk leven als een bruiloft is voor een huwelijk. 
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10. Welke opdracht gaf Jezus vlak voor Zijn hemelvaart  
aan Zijn volk?  

Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen ___________  
in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Petrus volgde deze opdracht op toen hij op de Pinksterdag tegen 
de boetvaardige mensen zei: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus 
Christus’ (Handelingen 2:38). 

 

11. Welke Bijbelse kwalificaties  
moeten aan de doop voorafgaan?  

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: __________ u en laat ieder 
van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van 
de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 

A. Het begrijpen van Jezus' onderwijzingen (Mattheüs 28:19,20)  
B. Het geloven van al Jezus' onderwijzingen (Markus 16:16) 
C. Bekering van zonden (Handelingen 2:38) 
D. Het geloven met heel uw hart (Handelingen 8:37)  
E. Bereid zijn om u van uw zonden af te keren (Handelingen 2:38; Lukas 3:7,8; Romeinen 6:5,6)  
F. Het accepteren van Christus als uw persoonlijke Verlosser en het ervaren van de wedergeboorte  

(2 Korinthe 5:17; Johannes 3:3,5) 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Omdat een baby niet kan voldoen aan zelfs maar één van de bovenstaande stappen, is het 
duidelijk dat het niet Bijbels is een kind te dopen tot het oud genoeg is om het Evangelie te bevatten.    

 

12. Waar komen al die valse vormen van de doop 
vandaan?   

Markus 7:8 Want terwijl u het gebod van God nalaat,  
houdt u zich aan de _______________ van de mensen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Doop door onderdompeling was de enige vorm van dopen die in de tijd van de Bijbel en de 
eeuwen daarna werd uitgevoerd. Op een gegeven moment werd door misleide mannen voor het gemak 
andere vormen van dopen geïntroduceerd. Zo werd Gods heilige verordening van de doop verwrongen en 
de rijke symbolische betekenis ervan verduisterd.     
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13. Wat zegt de Bijbel over hen die de leer van mensen  

boven de waarheid van God plaatsen?  

Mattheüs 15:9 Maar _______________ eren zij Mij,  
omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. 

Galaten 1:8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie 
zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij 
vervloekt. 

Antwoord: ____________________ 

 

14. Maar wordt de doop door onderdompeling  
dan niet vervangen door doop van de Heilige Geest?  

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u 
____________ worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van 
de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee! Terwijl Petrus preekte (Handelingen 10:44-48) werd de Heilige Geest uitgestort over allen 
die luisterden. Velen van hen waren nog niet gedoopt. Maar hoewel zij de doop van de Heilige Geest al 
ontvangen hadden, stond Petrus erop dat zij ook met water gedoopt zouden worden.  

 

15. Is het ooit gepast om herdoopt te worden?  

Handelingen 19:2-5 ... zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens 
gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent 
u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus 
zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen 
het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in 
Christus Jezus, en nadat zij dat ____________ hadden, werden zij 
gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Op een dag toen Paulus in Efeze aan het preken was vond hij 12 mannen die door Johannes de 
Doper gedoopt waren, maar nooit van de Heilige Geest gehoord hadden. Toen zij dit belangrijke nieuwe 
licht ontvingen werden zij herdoopt. Zo kan het ook zijn dat een persoon die volledig afgedwaald is van zijn 
christelijke wandel, herdoopt moet worden wanneer hij naar de Heer terugkeert. Herdoop is ook gepast als 
een persoon in eerste instantie niet volgens de Bijbelse wijze gedoopt was.     
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16. Is er een connectie tussen dopen  
en lid worden van een kerk?  

Handelingen 2:41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen,  
werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag 
aan hen ________________. 

Handelingen 2:47 ... en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk.  
En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. 

Kolossenzen 3:15 ... waartoe u ook in één lichaam geroepen bent.  

Kolossenzen 1:18 Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente.  

1 Korinthe 12:13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Schrift is er duidelijk over. Heel Gods volk wordt tot één lichaam geroepen: de kerk. Ook is de 
Bijbel er duidelijk over dat wij bij de doop deel worden van die kerk. Na de geboorte moet een baby deel 
uitmaken van een familie, voor zorg, bescherming en groei. 

 

17. Als ik weiger mij te laten dopen,  
wiens raad weiger ik dan aan te nemen?  

Lukas 7:30 ... maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het 
raadsbesluit van ________ met betrekking tot zichzelf,  
omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. 

Antwoord: ____________________ 

 

18. Wat zei de Vader toen Jezus was gedoopt?  

Markus 1:9,11 En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van 
Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. ... 
En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon,  
in Wie Ik Mijn __________________ heb! 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Als één van Gods kinderen zich van zijn zonden bekeert en gedoopt wordt, verheugt God Zich 
daarover. 

 

19. Zou u willen beginnen met de voorbereiding  
op de heilige ceremonie van de doop,  
zodat God ook over u kan zeggen:  
“U bent Mijn geliefde zoon [of dochter],  
in Wie Ik Mijn __________________ heb!”? 

Antwoord: ____________________ 
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Aanvullende studie 

 

De voorbeelddoop 

Jezus werd niet gedoopt omdat Hij van zonden gereinigd moest worden, want Hij was zonder zonde (1 
Petrus 2:22). Dit is de reden dat Johannes de Doper zo verbijsterd was toen Jezus naar de rivier de 
Jordaan kwam en hem vroeg of hij Hem wilde dopen. Johannes zei: ‘Ik heb het nodig door U gedoopt te 
worden, en komt U naar mij?’ (Mattheüs 3:14). 

Waarom werd Jezus dan gedoopt? Er zijn drie hoofdredenen. Ten eerste werd Hij gedoopt als 
vertegenwoordiger van hen die zelf niet gedoopt kunnen worden. Soms wordt de Heer als Verlosser 
aangenomen door mensen die in de gevangenis zitten of in het ziekenhuis liggen, waar omstandigheden 
zodanig zijn dat zij niet gedoopt kunnen worden. Jezus ziet Zijn doop dan als hun doop. De misdadiger aan 
het kruis is daar een voorbeeld van (Lukas 23:43). Ten tweede werd Jezus gedoopt als een voorbeeld, 
zodat wij in Zijn voetspoor zouden treden (1 Petrus 2:21). Ten derde werd Jezus gedoopt zodat wij door het 
bestuderen van Zijn ervaring kunnen begrijpen wat wij door geloof mogen verwachten.  

Laten we ter illustratie de volgende verzen stukje voor stukje lezen om te begrijpen wat wij van onze doop 
kunnen verwachten. In Mattheüs 3:16 en 17 staat: ‘En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit 
het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif 
neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 
welbehagen heb!’  

• ‘De hemelen werden ... geopend’ = Wij krijgen toegang tot God 
• ‘Hij zag’ = Onze geestelijke ogen worden nu geopend en wij ontvangen nieuw begrip en een nieuwe 

visie 
• ‘De Geest van God’ = Wij herkennen Zijn leiding 
• ‘Als een duif neerdalen’ = Er komt een kalme vrede in ons hart 
• ‘Een stem uit de hemelen’ = Wij beginnen die zachte, stille stem te horen 
• ‘Mijn geliefde Zoon’ = Wij worden in Zijn Koninklijke familie opgenomen (geadopteerd) en worden 

burgers van een nieuw land 
• ‘In wie Ik Mijn welbehagen heb’ = Wij ontvangen volledige acceptatie en vergeving van God 

 


