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De Gever en Zijn Gaven 
 

 
 
 

Deel 1 

De doop met de Heilige Geest1 
Door C.J.H. Theys 

 
Hoofdstuk 1 

 

Hoevelen kunnen gedoopt worden met de Heilige Geest? 

Alle argumenten van de tegenstanders ten spijt leert de Bijbel, dat deze doop (met de Heilige Geest) voor onze tijds-
bedeling, ja, voor onze dagen is. Ook is het in overeenstemming met de Schriften, als wij geloven, dat deze doop het 
voorrecht is van ALLE gelovigen, van hen namelijk, die “geloven zoals de Schrift zegt”.  
Zoals in Johannes 7:38-39 geschreven staat: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zul-
len uit zijn buik (NBG: uit zijn binnenste) vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij, die in Hem geloven, ontvangen zou-
den; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)” (HSV) 
Onder “het gedoopt worden met de Heilige Geest” versta ik die ervaring, zoals die werd medegedeeld aan de heide-
nen in Handelingen 10:44-48: “Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord 
hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus meegekomen waren, stonden er 
versteld van dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in 
vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: Kan iemand soms het water weren, zodat deze men-
sen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij gaf opdracht dat zij ge-
doopt zouden worden in de Naam van de Here.” (HSV) 
 
                                                           
1 Als u meer wilt weten over Gods Heilige Geest, zie dan – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De natuurlijke mens 
en de Heilige Geest”, ook geschreven door CJH Theys. (noot – AK) 
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Vooraf enkele begrippen 
Voordat wij verder gaan, wil ik het eerst met u hebben over enkele begrippen, als “dopen”, “vervuld worden met”, “uit-
gestort worden” en “gave van de Geest”. Deze termen lijken ingewikkeld, maar zijn zo eenvoudig.  
• “Dopen”. Dit begrip moeten wij in letterlijke zin verstaan; het moet worden gelezen als “onderdompelen”.  
• “Vervuld worden met”. Ook hier weer moet men het in de eenvoudigste zin lezen, namelijk als “volgemaakt worden 

met.”  
• “Uitgestort worden”. Voor zover dit begrip in verband staat met de Heilige Geest, wil het zeggen, dat de Geest van 

de hemel (dat is: van boven) naar de aarde (dat is: naar beneden) werd uitgezonden in het menselijk leven. In de-
zelfde zin dus als water, dat uit een kan wordt uitgestort (uitgegoten) in een glas, net zo lang, totdat het glas vol 
water is. 

• De term “gave van de Geest” geeft ons duidelijk te verstaan, dat de Heilige Geest NIET kan worden verdiend als 
een zekere beloning op verrichte arbeid. Hij (d.i. de Heilige Geest) is Gods GENADE-GAVE!  

Handelingen 1:5: “want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang 
na deze dagen.” (HSV) 
Laten wij deze tekst vergelijken met Handelingen 2:1-4: “En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij 
allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat ver-
vulde heel het huis waar zij zaten. En er werden door hen tongen als van vuur gezien, die zich verspreidden, en het 
zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, 
zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” (HSV) 
 

 
'La Pentecôte' van Jean II Restout, 1732 (foto: Webgallery of Art, wga.hu) 

 

Het is uit deze teksten duidelijk, dat Jezus “vervuld worden met de Heilige Geest” bedoelde, toen Hij in Handelingen 
1:5 sprak van “gedoopt worden met de Geest”, en dus hebben deze termen een gelijke betekenis. 
Soms beweert men, dat met “gave van de Heilige Geest” iets anders bedoeld wordt dan met “doop met de Heilige 
Geest”. Deze bewering heeft echter geen enkele grond, daar nergens in de Bijbel van enig verschil gesproken wordt. 
In de meeste gevallen blijkt, dat degenen die dit zeggen eenvoudig “napraters” zijn. Dit laatste ligt de mensen beter, 
omdat dit zoveel gemakkelijker is dan zelf de Bijbel te onderzoeken. 
Laten wij nagaan waar deze term geschreven staat.  
In Handelingen 2:38-39 staat: “En Petrus zei tegen hen: Bekeer 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. Want voor u is de 
belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.” (HSV) 
Jaren na zijn bovengenoemde rede predikte Petrus tot de huisgenoten van Cornelius. Zij waren allen heidenen, de 
heer des huizes inbegrepen. In Handelingen 10:44-46 lezen wij dan: “Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de 
Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus 
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meegekomen waren, stonden er versteld van (SV: ontzetten zich) dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen 
uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken.” (HSV) 
Als de “gave van de Heilige Geest” iets anders was dan de “doop met de Heilige Geest” of als er in deze ‘zaak’ enig 
verschil viel te constateren, dan moet hier toch worden opgemerkt, dat de Heilige Geest in het geval van Cornelius op 
gelijke wijze te werk ging als op de eerste Pinksterdag. Immers in Handelingen 11:15 voerde Petrus ter rechtvaardiging 
aan: “En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin.” Hij vervolgde met te 
zeggen: “En ik herinnerde mij het woord van de Here, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de 
Heilige Geest gedoopt worden” (Hand. 11:16, HSV). Waarna Petrus betoogde: “Als God dan aan hen dezelfde gave 
geschonken heeft als aan ons die in de Here Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik God zou kunnen tegen-
houden?” (Hand. 11:17, HSV). 
Voor Petrus was dus de “gave van de Heilige Geest” gelijk aan de “doop met de Heilige Geest”. Zijn verduidelijking – 
door middel van de woorden “dezelfde gave” (zie de Bijbeltekst hierboven) – dient voor hen, die alsnog zouden willen 
tegenstaan, tot onderschrijving van deze gedachte. 
 
De doop met de Heilige Geest is voor ALLE gelovigen 
Daar zijn nog altijd gelovigen die beweren dat alleen maar de apostelen werden gedoopt met de Heilige Geest, aange-
zien Jezus slechts met hen hierover sprak. 
Dat Jezus vóór Zijn hemelvaart alleen maar met de apostelen sprak, is boven alle twijfel verheven. Immers, in Hande-
lingen 1:2 staat geschreven dat Hij bevelen aan de apostelen gaf en in Handelingen 1:4 dat Hij met de apostelen ver-
gaderd was. Dat er geen vrouwen bij waren, wordt bewezen door de aanspreking van de engel, nà Jezus' hemelvaart, 
die zei: “Galilese mannen” (zie Hand. 1:11). 
Laten wij echter niet vergeten dat Jezus in Handelingen 1:4-8 slechts tot 11 apostelen sprak. (De apostel) Judas Iska-
riot was reeds gestorven, Matthias was nog niet (tot apostel) gekozen2 en Saulus van Tarsen nog niet geroepen.3 
Ook moeten bovenbedoelde gelovigen niet vergeten dat, toen de apostelen terugkeerden naar Jeruzalem om daar de 
aangekondigde Geestesdoop af te wachten, er “ongeveer 120 personen” waren (zie Hand. 1:15). Daar hoorden zelfs 
vrouwen bij en ook Maria, de moeder van Jezus, was daar (zie Hand. 1:14). Deze allen werden “vervuld met de Heilige 
Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” (Hand. 2:4, HSV). 
Op diezelfde dag dat alle 120 personen de Heilige Geest ontvingen, zoals weergegeven in Handelingen 2:1-4, stond 
Petrus op om te antwoorden op de vragen en de bespotting van de menigte, want men zei tegen elkaar: “Wat heeft dit 
toch te betekenen?” (Hand. 2:12) en anderen zeiden spottend: “Zij zijn vol zoete wijn” (Hand. 2:13). Petrus sprak toen 
als volgt: “Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u weten en laat mijn woorden tot uw oren door-
dringen: deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit 
is het wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen (d.i. in de eindtijd), zegt God: Ik zal uit-
storten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioe-
nen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten en op Mijn dienaressen (SV: dienstmaag-
den) zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.” (Hand. 2:14-18, HSV) 
Gesteld dat alleen de 12 apostelen werden vervuld met de Heilige Geest, dan bewijzen deze teksten, dat óók anderen 
dan zij diezelfde doop konden ontvangen. Immers was de uitstorting van Gods Geest, volgens de profetie van Joël, 
ook door God beloofd aan “dochters” en “dienaressen”, aan vrouwen dus en geen enkele apostel was een vrouw. 
Aangezien het Bijbelgedeelte in Handelingen 1 en 2 ons leert, dat óók vrouwen de Heilige Geest ontvingen, net zoals 
de 12 apostelen, is hiermee duidelijk aangetoond, dat Jezus’ woorden in Handelingen 1:5 op nog vele anderen van 
toepassing waren dan alleen op degenen, tot wie Hij persoonlijk heeft gesproken. 
Voordat Jezus gedoopt werd in water en nog vóór Jezus één apostel verkozen had, gaf Johannes (de Doper) de God-
delijke Boodschap met betrekking tot de doop met de Heilige Geest door. Hij zei, in Mattheüs 3:11, “Ik doop u wel met 
water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn schoenen na te dragen. 
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”.  
Johannes heeft niet gezegd dat Jezus slechts 12 zielen zou dopen met de Heilige Geest. Hij heeft zelfs niet een be-
paald aantal genoemd. In tegendeel, Johannes heeft met het bovenvermelde, in de eerste plaats, gesproken over allen 
die door hem gedoopt waren in water tot bekering. In de tweede plaats ook – hoewel indirect – over allen die door Je-
zus zouden worden gedoopt “met de Heilige Geest en met vuur”. 

                                                           
2 Dit gebeuren staat pas vermeld in Handelingen 1:23-25. (noot – AK) 
3 Hij (Saulus van Tarsen) moest zelfs nog tot geloof/bekering komen. Zie Handelingen 9. (noot – AK) 



Jezus Christus en…                      Eindtijdbode                           …Dien gekruisigd 

Weblog                                                   www.eindtijdbode.nl                                                    Website 

De boodschap van Johannes heeft de Here Jezus in Handelingen 1:5, zoals wij al eerder lazen, bevestigd. Ze werd 
vervuld met de eerste Pinksterdoop, zoals in Handelingen 2:1-4 beschreven, terwijl Petrus in Handelingen 2:14-18 
aantoonde dat deze doop voor “ALLE VLEES” was, voor “zonen en dochters”, voor “dienstknechten en dienaressen”. 
Noch Joël, noch Johannes de Doper, noch Petrus hebben gesproken van een beperkt aantal. In tegendeel, wij hebben 
gezien dat de Heilige Geest, sprekende door Petrus, naderhand de kring van gedoopten (met Gods Geest) nog groter 
zou maken. 
 
De doop met de Heilige Geest is niet gebonden aan de begintijd van de christenen 
Dan hebben wij nog te maken met dat eveneens ONschriftuurlijk argument van de vleselijke christen, als zouden de 
Joden op de Pinksterdag en de heidenen in Handelingen 10 de enige personen zijn, die op dezelfde wijze gedoopt 
werden met de Heilige Geest. Meestal zullen wij constateren dat zij dit argument aanvoeren, omdat zij de mening zijn 
toegedaan dat er wel degelijk verschil bestaat tussen “de gave van de Heilige Geest” en “de doop met de Heilige 
Geest”. Maar, dit laatste is ONschriftuurlijk, omdat wij in heel de Bijbel geen enkele uitspraak hieromtrent vinden. En 
uitspraken die niet degelijk (d.i. betrouwbaar en/of deugdelijk) op de Heilige Schrift gefundeerd zijn dienen wij te ver-
werpen. 
Alle personen in het Bijbelboek “Handelingen” (zijnde: de handelingen van de heilige apostelen) ontvingen de Heilige 
Geest als de “gave die werd uitgestort”. De heidenen van Handelingen 10:44-48 ontvingen de Geest (van God), voor-
dat zij de waterdoop ondergingen; de personen van Handelingen 2:38 en Handelingen 8:12-18 en 19:7 erna. In elk 
geval hoeft het ontvangen van de Heilige Geest niet lang uit te blijven, nadat wij de waterdoop hebben ondergaan. Als 
deze gave wordt ontvangen met de waterdoop, dan zal de betrokken persoon, de gedoopte, als hij of zij opklimt uit het 
water, “spreken met nieuwe tongen, zoals de Geest die geeft uit te spreken”. 
Het geval van Handelingen 19:7 openbaart ons het feit, dat ook nog anderen – dan de Joden op de Pinksterdag en de 
heidenen van Cornelius’ huis – de Heilige Geest ontvingen. Sinds die dag is het altijd zo geweest, omdat dit de geo-
penbaarde wil van God is in Jezus Christus. Deze waarheid is onomstotelijk! De ketting van onwetendheid, die honge-
rige zielen ver houdt van Gods Heilige Geest, MOET WORDEN DOORBROKEN! 
 
De drie valse verontschuldigingen 
Er zijn “slechts” drie valse verontschuldigingen, op grond waarvan men in onze dagen deze waarheid kan verwerpen:  
1. Allereerst is daar de valse verontschuldiging, die steunt op traditie: Er worden miljoenen christenen geboren en 

opgevoed volgens godsdienstige stelsels en begrippen, die zo goed als GEEN rekening houden met de leringen 
van de Bijbel ten aanzien van de Heilige Geest en Zijn manifestaties, zoals ervaren in het Bijbelboek “Handelin-
gen”  (zijnde: de handelingen van de heilige apostelen). Zijn zij dan allemaal fout? 

2. Dan is daar de valse verontschuldiging dat men de passages uit de Bijbel met betrekking tot de Heilige Geest ge-
woonlijk (d.i. uit gewoonte en dus zonder het nader te onderzoeken) anders interpreteert. Immers zullen predikers 
en andere arbeiders in Gods Koninkrijk, die deze ervaring niet kennen, die deze ervaring missen, door hun ver-
keerde voorstellingen omtrent dit thema, zich wel genoodzaakt voelen de propaganda te voeren, dat de leer, die zij 
zelf omhelzen, de enige ware is. Zo zullen zij altijd de Bijbelwaarheden op dit punt ontkennen, terwijl de betogin-
gen, die zij houden, ook de gelovigen (hun toehoorders) weerhouden om de gave van de Heilige Geest te ontvan-
gen. 

3. Tenslotte is er de verontschuldiging van algemene onwetendheid met betrekking tot de doop met de Heilige Geest. 
Het is treurig, zo weinig als de “gelovigen” de Bijbel lezen en kennen (lees: verstaan). Iedereen die zich in deze 
verlaat op zijn zelfvertrouwen, zal des te gemakkelijker door de in de vorige alinea (zie punt 1 en 2) genoemde 
werkers worden geleid – lees misleid – om het tegenovergestelde van deze waarheid te geloven. 

 
Een korte samenvatting 
Voor de overzichtelijkheid zal ik alles nog eens puntsgewijze herhalen: 
1. Gezien Handelingen 1:5 en 2:1-4 betekenen “gedoopt worden” en “vervuld worden” hetzelfde. Men moet hierbij 

denken aan de uitspraak in Gods Woord “opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat” (zie 
Matth. 18:16b, HSV). 

2. Vervuld worden is datgene wat God zei, door Zijn profeet Joël, namelijk het uitstorten van Zijn Geest over “alle 
vlees” en zowel over mannen als vrouwen (zie Hand. 2:14-18 en Joël 2:28). 

3. De Heilige Geest – “uitgestort” zoals gesproken door de profeet Joël – zal de betrokken persoon “vervullen”, net 
zoals dit gebeurde in Handelingen 2:1-4, waardoor zij ALLEN begonnen te spreken in vreemde tongen of talen. 

4. Zowel de uitspraak van Johannes de Doper (zie Matth. 3:11), als die van Petrus – met verwijzing naar de profeet 
Joël (zie Hand. 2:14-18 en Joël 2:28) – hebben ontegenzeggelijk betrekking op een onbeperkt aantal personen 
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(zijnde: christenen, d.i. gelovigen in/navolgers van Christus). Zij maken de door ongelovige mensen geopperde 
beperkingen van nul en generlei waarde. 

 

Nu volgen nog enige vragen om uw gedachten te leiden: 
1. Hoevelen kunnen de door Joël aangekondigde “uitstorting” van Gods Geest, net als de apostelen ontvangen?  

• Het antwoord vindt u in Handelingen 2:1-4 en in Handelingen 2:14-18. 
2. Hoevelen kunnen er volgens Johannes de Doper gedoopt worden met de Heilige Geest?  

• Zie voor het antwoord Mattheüs 3:11. 
3. Is er enig Schriftuurlijk verschil tussen “de gave van de Heilige Geest” en “de doop met de Heilige Geest”? 

• Vergelijk hiervoor Handelingen 2:38-39 met Handelingen 10:44-46 en Handelingen 11:15-17. 
4. Nu wij gezien hebben dat het gedoopt worden met de Heilige Geest dezelfde resultaten met zich meebrengt als 

het ontvangen van de gave van de Heilige Geest, hoevelen kunnen dan, volgens Gods Woord, deze gave ontvan-
gen?  
• Lees voor het antwoord hierop Handelingen 2:38-39. 

 

Met bovengenoemde teksten ontnemen wij – in de Naam van Jezus – aan de valse (Bijbel)leraars hun wapens, waar-
mee de satan het kennelijke doel heeft om (geestelijk) hongerige personen af te houden van het ontvangen van de 
Heilige Geest!  
En u, geachte lezer, wat zult u nu doen, indien u de doop met de Heilige Geest nog niet ontvangen heeft? God wil de-
ze gave ook aan u schenken, zo gauw als u voor Hem erkent, dat u deze doop nog niet ontvangen heeft, die Hij heeft 
weggelegd voor allen die “geloven zoals de Schrift zegt” (zie Joh. 7:38-39). 
Is het niet een opmerkelijk en kenmerkend feit, dat daar waar de Here Jezus Zijn discipelen “Het Onze Vader” leerde 
bidden4 (zie Luk. 11:1-4) Hij eveneens van de gelijkenis van “de onbeschaamde vriend” sprak? (zie Luk. 11:5-13). Het 
is hier, dat Jezus zijn discipelen leerde: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u 
opengedaan worden” (Luk. 11:9). “Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer 
zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden” (Luk. 11:13). Lees, voor alle duide-
lijkheid, vooral Lukas 11:2-4 en 5-13 helemaal. 
Komt u dan ook zo, net als die onbeschaamde vriend, tot God en vraagt dan net  als hij! En God zal u Zijn genade 
schenken. 
 

O, vervul mij! 
 

Daal met Uw Geest terneer! 
Stort in mij Uw heilig vuur! 

O, vernieuw in mij Uw werk eens weer, 
Doe het, Heiland in dit uur! 

 
O, vervul mij, o, vervul mij! 

Lieve Heiland, met Uw Geest! 
Leer mij waken, biddend strijden 

En U volgen onbevreesd! 
 

(Overgenomen) 
 

C.J.H. Theys 
 

Tot zover hoofdstuk 1 (van deel 1) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Leer bidden”, ook geschreven door CJH Theys. (noot – AK) 


