
Jezus Christus en…                      Eindtijdbode                           …Dien gekruisigd 

Weblog                                                   www.eindtijdbode.nl                                                    Website 

De Gever en Zijn Gaven 
 

 
 
 

Deel 1 

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

 
Hoofdstuk 2 

 

De leer van het Bijbelse “dopen” 

Hoeveel “dopen” zijn er en hoe worden zij (van elkaar) onderscheiden? 
Uit de (Bijbel)passages van Mattheüs 3:11, Handelingen 1:5, 2:38, 8:12, 15-17 en 10:44-48, die wij in het voorgaande 
hoofdstuk hebben geciteerd en uit Handelingen 19:3-6 kunt u constateren, dat er in de Bijbel sprake is van twee 
“dopen”; namelijk de in hoofdstuk 1 behandelde “Geestesdoop” en de “waterdoop”, die door alle bekeerde gelovigen 
moet worden ondergaan. 
Bij het lezen van de tekst in Efeze 4:5, waarin geschreven staat dat er “één Here, één geloof, één doop” is, raken velen 
in de war. Men vraagt zich dan af, of de leer van de (twee) dopen – de waterdoop èn de Geestesdoop – niet in strijd is 
met deze uitspraak. 
Wij zullen Gods Woord laten spreken. In deze “Bron-van-alle-waarheid” worden geen tegenstrijdige leringen gevonden. 
Te denken dat God Zichzelf tegenspreekt is absurd en komt Godslastering al heel dicht nabij! 
De leerstelling van de (twee) dopen, zowel de Geestesdoop als de waterdoop, is een onderwerp dat van de zijde van 
iedere gelovige de grootste toewijding en ijver vereist bij het onderzoeken ervan in Gods Woord. God wil nu eenmaal 
dat Zijn kinderen ten aanzien van de dingen in Zijn  Koninkrijk ALLES zullen onderzoeken  en dat zij zich daarbij 
nooit zullen laten leiden door zulke dingen als: vooroordeel, opgedrongen ideeën en kortzichtigheid. Bovendien moe-
ten zij, als zij eenmaal aan het onderzoeken zijn gegaan, er niet mee ophouden, totdat God zegt, dat het genoeg is. 
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Dit biddend onderzoeken van Gods Woord is  een bevel van de Heer . Het is een onderdeel van de christelijke erva-
ring en noodzakelijk in verband met de openbaring van het “plan van God” diep in ieders hart. 
Wie de fundamentele leerstellingen van het Koninkrijk van God wil onderzoeken, moet daarbij niet luisteren naar de 
“moderne theorieën” van deze tijd. Deze zijn namelijk afkomstig van mensen die de zalving van God NIET kennen. 
Ook moet men geen acht slaan op die misleidende wegen, waarbij men ons Goddelijke Waarheden voorhoudt die ech-
ter uit het verband met het geheel zijn gerukt. 
Degene die zijn of haar oor leent aan beide of aan één van beide, komt onherroepelijk terecht in een doolhof, waaruit 
het zeer moeilijk zal zijn om de verlossende weg te vinden. Wees op uw hoede, want dergelijke (misleidende) theorie-
en zijn vandaag de dag legio (d.i. zeer talrijk aanwezig). 
Het richtsnoer van de gelovige moet altijd zijn: het zich houden aan de eenvoudige instructies van Gods Woord, zoals 
die hem geopenbaard worden door de Heilige Geest, want Hij is de Openbaarder van Gods HEILIGE wil. Als de gelo-
vigen hierop – altijd en overal – letten, zullen zij deel krijgen aan de diepgeestelijke “belevenissen van Jezus Christus”. 
 
Welke doop is de belangrijkste? 
Dikwijls horen wij de vraag stellen: “Welke van deze twee dopen is voor het kind van God de belangrijkste?” 
Het enig juiste antwoord is: beide zijn in Gods ogen noodzakelijk en zijn , op grond hiervan, even belangrijk . In de 
Israëlitische tabernakel1, een schaduwbeeld van het Koninkrijk van God, stonden zowel het wasvat als de kandelaar, 
die achtereenvolgens de waterdoop en de Geestesdoop uitbeelden. 
De Bijbel leert ons dat Jezus, de Zoon van God Zelf, geen onderscheid in belangrijkheid maakte. Hij heeft ze beide 
geaccepteerd als noodzakelijk om te kunnen staan in de gehoorzaamheid van het Woord van God en om “alle gerech-
tigheid te vervullen” (zie Matth. 3:15) 
Indien wij de gehoorzaamheid van Jezus nader bezien, onderscheiden wij de volgende punten: 
• Hij werd als Zoon van God geboren. 
• Dertig jaar nà Zijn wonderbaarlijke ontvangenis, die in beide Testamenten2 vermeld staat, kwam Hij tot Johannes 

de Doper om gedoopt te worden. 
• Hij was heus geen nieuweling in de ervaring van de hemelse dingen. 
• Van Zijn jeugd af werd Hij door de Heilige Geest onderwezen in de Wet en de Profeten; Hij kende het Woord als 

geen ander. 
• Hij wist beter dan wie ook, dat “Hij moest zijn in de dingen van Zijn Vader” (zie Luk. 2:49). 
• Ondanks Zijn eeuwige (en Goddelijke) oorsprong, stond ook Hij in de rij van gehoorzame mensenkinderen en was 

het doen van de wil van Zijn Vader Zijn enig verlangen. 
• Hij kende geen ander doel dan de mensen te tonen, dat het doen van Gods wil de van God verordineerde (d.i. de 

door God ingestelde) weg tot zaligheid is en de verzadiging (d.i. de hoogst haalbare VOLHEID) van vreugde. 
• De Here Jezus werd in de eeuwigheid van het verleden geboren als Zoon van de levende God en had als zodanig 

deel aan de meest heilige en Goddelijke ervaringen. Als mens deed de Here Jezus het eerst van alle schepselen 
machtige ervaringen op door in volkomen gehoorzaamheid te staan en dit om “alle gerechtigheid te vervullen” (zie 
Matth. 3:15). Zijn leven was het meest sublieme3, dat ooit op deze aarde werd geleefd. 

Wij zeggen hier “amen” op, halleluja! Waarlijk, waarachtige vreugde wordt alleen maar gevonden in het betrachten van 
Gods HEILIGE wil. Moet de gelovige niet bidden: “Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde”? (zie Mat-
th. 6:10, Luk. 11:2, HSV). 
Hemelse vreugde kan men alleen ervaren indien wij Gods wil, ook ten aanzien van dingen en zaken, die Hij in Zijn 
alwijsheid en voorzienigheid heeft verordineerd (d.i. ingesteld), volkomen willen gehoorzamen. 
Tot Gods verordeningen (dat zijn: door God vastgestelde voorschriften) horen zowel de Geestesdoop als de waterdoop. 
In verband hiermee wil ik al direct opmerken, dat geen van deze (twee) dopen betrekking heeft op de “wedergeboorte”. 
De wedergeboorte is een aparte werking van de Heilige Geest en staat geheel los van de genoemde dopen. 
 
De waterdoop is een ordinantie (d.i. een voorschrift) van God 
Fundamentele leerstellingen (dit zijn: belangrijke “basisprincipes” – AK) worden in beide Testamenten gevonden. In de praktijk 
van het geloofsleven komt het heel vaak voor dat God als het ware niet voort-werkt (d.i. het werk – in ons – niet voort-
                                                           
1 Voor meer over de Israëlitische tabernakel en de  geestelijke  betekenis van de verschillende tabernakelobjecten , zie even-
tueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studies: “Christus in de Tabernakel ” van CJH Theys en/of “De Tabernakel van 
Israël ” en/of “Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus ” van E. van den Worm. (noot – AK) 
2 Dus zowel in het Oude Testament (zie Jes. 7:14) als in het Nieuwe Testament (zie Matth. 1:23). (noot – AK) 
3 Subliem = In hoge mate edel, schoon. (noot – AK) 
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zet) tenzij aan een bepaalde ordinantie (d.i. aan een bepaald voorschrift) is voldaan. Onderwerpt de gelovige zich echter aan 
die ordinantie (d.i. aan dat voorschrift) van God, dan vormt dit (als het ware) een poortopening4 om in het leven van deze 
gelovige verder te werken. Het voldoen aan die ordinantie (d.i. aan dat voorschrift) voorziet in feite in een “fundament” (een 
“basis”), waarop Gods werk rusten kan. Als ik dit zo schrijf, is het omdat ik in mijn 25-jarige loopbaan als ‘arbeider van 
de Here’ dit zo heb meegemaakt en verstaan. 
In de grote omlijning van het raadsplan van God zien wij dit dan ook. In de dagen van Noach waren zonde en geweld 
zo toegenomen – de mensen waren “door en door slecht” (zie Gen. 6:5, HSV) – dat de aarde ermee vervuld was. De 
mensen uit de tijd van Noach maakten zich schuldig aan de meest monsterachtige overtredingen. De gehele mensheid 
was aangetast door de melaatsheid van de zonde en overal zag de Schepper corruptie en verval. Vanuit Zijn hemelen 
zag God neer op een geruïneerde menselijke status. Zelfs God zag geen andere uitkomst, geen andere weg ter ont-
koming, of – zoals de Geest het heeft gezegd door de mond van de apostel Petrus – geen andere weg “tot behoud”, 
dan het enige “redmiddel” de vloed! Deze alles bedekkende watervloed reikte tot boven de hoogste bergtop en hield 
aan, totdat er “een einde gekomen was aan alle vlees”. 
Genesis 6:13-17 (HSV): “... Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle schepselen (SV: vlees, beeld van de zonde) is 
voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik zal hen met de aarde verdel-
gen. Maak voor uzelf een ark van goferhout5; in vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van 
buiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte 
en dertig el zijn hoogte. U moet een venster in de ark maken, en u moet dat afwerken tot één el van bovenaf; en de 
deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen; u moet hem met een onderste, een tweede en een derde verdiepingen 
maken. En Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle schepselen (SV: vlees) onder de hemel waarin een 
levensgeest is, te verdelgen; al wat op de aarde is, zal omkomen (SV: zal de geest geven).” 
Genesis 7:21-23 (HSV): “En alle schepselen (SV: vlees) die zich op de aarde bewegen, kwamen om (SV: gaf de geest): de 
vogels, het vee, de wilde dieren en al het wriemelende gedierte dat op de aarde krioelt, en alle mensen. Alles met le-
vensadem (SV: adem van de geest des levens) in zijn neus van alles wat op het droge was, stierf. Zo werd verdelgd wat 
bestond, wat op de aarde was, van mens tot vee, kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de 
aardbodem; alleen Noach bleef over, en wie met hem in de ark waren.” 
1 Petrus 3:20-21 (HSV): “…toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark ge-
bouwd (SV: toebereid) werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen. Het tegen-
beeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons…” 
Dit onderwerp van de vloed en dat van Jona en de grote vis worden sinds lange tijd door modernen en vrijzinnigen van 
alle kanten bestookt met hun giftige pijlen van spot en kritiek. Maar ondanks al deze heftige aanvallen hebben onder-
zoeken, vooral in onze tijd, bewezen dat de vloed van Noach’s dagen geen mythe is, maar een Bijbels èn weten-
schappelijk feit. Verder geven bijna alle andere godsdiensten op deze wereld getuigenis van een vloed. Ze kennen 
bijna allen het verslag van een watervloed, die de hele aarde overdekte. In dit verband wil ik u aanraden om de bro-
chure van mijn hand “God schiep” te lezen.6 
Het past de gelovige echter niet om zich bezig te houden met de redeneringen van de ongelovigen. Door genade ge-
looft de christen de Bijbel van A tot Z, van Genesis tot Openbaring 22:21. Natuurlijk zijn er nog wel feiten en passages 
in de Bijbel aan te wijzen die, door menig gelovige, niet direct worden begrepen. Dit doet echter niets af aan zijn of 
haar geloof. Het is dit geloof, dat nu eenmaal veel verder ziet dan de menselijke wetenschap! 
Als het hart, vrij van alle vooroordeel en andere giftige menselijke bedenkingen, zich bezig houdt met een zorgvuldige 
studie van dit eerste Godsoordeel over de gehele aarde en haar volheid , dan zal het gelovige hart komen tot de ont-
dekking van een intense waarheid, namelijk dat de karakteristieken van dat oordeel, dat een “einde maakte aan alle 
vlees”, dezelfde zijn als van de waterdoop, zoals die (ook) vandaag de dag als ORDINANTIE (d.i. als VOORSCHRIFT) van 
GOD voortleeft in de Gemeente van Jezus Christus. 
Gods weg om af te rekenen met de goddeloze mensen en om een einde te maken aan alle corrupte vlees was de 
vloed. Deze grote watervloed was niets anders dan DE WATERDOOP VAN DIE WERELD. Ze betekende letterlijk DE 
ONDERDOMPELING VAN DIE WERELD! 

                                                           
4 De poort of poortopening van het lichaam is het gehoor , de poort van de ziel is de wil  en de poort van de geest is het hart  (de 
liefde). (noot – AK) 
5 Uit de Bijbelse encyclopedie:  Het goferhout waarvan Noach de ark bouwde, was van de Cypres (d.i. een naaldboom of den) 
afkomstig. Het is een oude naam, die later door “bĕrōsj” vervangen is. Volgens Ezech. 27:5 komt de “bĕrōsj” ook voor op de (berg) 
Senir, een andere naam voor de Hermon, en werd zijn hout door de fenicische scheepsbouwers gebruikt voor scheepsrompen. 
(noot – AK) 
6 Deze brochure (van ongeveer 50 bladzijden) is nog niet digitaal uitgetypt. Maar, u kunt mij mailen via info@eindtijdbode.nl als u het 
eventueel wilt lezen. Dan kan ik, tegen betaling van de onkosten, een kopie opsturen. (noot – AK) 
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De ordinantie (d.i. het voorschrift) van de waterdoop, zoals die gekend wordt in de Gemeente/Kerk van God, draagt dus 
elementen in zich, die gelden met betrekking tot het oordeel over de zonde. 
Alle zonde nu werd “in Jezus Christus” geoordeeld, gezien het onweerlegbaar feit van Zijn dood en Opstanding! Halle-
luja! Jezus Christus alleen betaalde de prijs van de verlossing van de mens met Zijn eigen kostbaar Bloed!7 
Van die tijd en van dat moment af gold en geldt één standaard, namelijk die van het Nieuwe Testament: God verordi-
neert (d.i. “eist”) voor deze tijdsbedeling van genade8, dat ALLEN begraven moeten worden in het “watergraf”. 
Toen het einde van de wettische bedeling9 daar was, brak het eerste schijnsel van het heerlijk Morgenlicht van het 
Evangelie door en “de stem van de roepende in de woestijn” werd gehoord: “Bekeer u (d.i. keer u af van zonde en ongerech-
tigheid), want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen ”  (Matth. 3:2, HSV).  Dit feit is even wondervol als opmer-
kelijk. 
De eerste eis van Johannes jegens het volk, dat toestroomde, was, dat zij zich zouden bekeren en dat zij dan GE-
DOOPT zouden worden onder belijdenis van hun zonden ! 
Mattheüs 3:6 luidt (HSV): “en zij werden door hem (d.i. Johannes) gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden bele-
den ”. En in Mattheüs 3:11 (HSV) staat: “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 .” 
Zo was de bediening van Johannes de Doper, maar zo was ook de bediening van de Christus. Allebei hadden een 
gelijkluidende boodschap, beiden kenden de doop door onderdompeling voor de bekeerden, ofschoon Jezus Zelf niet 
doopte, maar wel Zijn discipelen. ALLEN  WERDEN GEDOOPT (door onderdompeling wel te verstaan – AK). 
Ten aanzien van deze waterdoop kunnen wij aan de hand van de Bijbel vastleggen, dat ze niets te maken heeft met 
“besprenkelen”. Dit laatste voldoet niet aan Gods eis. Een dergelijke handeling is geen waterdoop in de zin van Gods 
Woord en dus ONschriftuurlijk. 
Nogmaals, deze Nieuwtestamentische standaard van de waterdoop is Gods ordinantie (d.i. Gods voorschrift of “eis“) voor 
Zijn Gemeente/Kerk in de huidige tijdsbedeling, de tijdsbedeling van de Heilige Geest. Ze werd geproclameerd (d.i. in 
het openbaar afgekondigd) op die wondervolle Pinksterdag: “…laat ieder van u gedoopt worden  in de Naam van 
Jezus Christus” (zie Hand. 2:38, HSV). Ik vraag uw speciale aandacht voor de uitduiding10: “ (een) ieder van u ”. Dit 
woord laat geen plaats voor excuses. 
Nu weet ik wel dat er nog altijd mensen gevonden worden die, vanwege het één of ander, ons graag zouden willen 
doen geloven dat het Woord, gesproken door Petrus, alleen de Joden gold en niet de gelovigen van deze ‘nieuwe be-
deling van genade’11. Hun “redenering” is echter BEDROG! De Bijbel leert ons onomwonden, dat deze door God Zelf 
ingestelde standaard, die door de Heilige Geest werd gesanctioneerd (d.i. bekrachtigd), zowel voor Joden als heide-
nen gold en geldt. De Here God kende en kent geen aparte standaard voor de Jood en weer een aparte voor de hei-
denen. 
Gods Woord leert de mensen dat ze allemaal, zowel Joden als heidenen, gezondigd hebben en daarom allemaal on-
der de zonde zijn besloten, opdat God DEZELFDE BARMHARTIGHEID zou doen gelden voor allen. De Bijbelonder-
zoeker behoeft er alleen maar Handelingen 10:44-48 en 19:2-7 voor op te slaan om van het voorgaande overtuigd te 
zijn. Heb alstublieft (!) een eerlijk hart! 
 
De waterdoop is een begrafenis 
Velen maken de fout door te veronderstellen dat de waterdoop de dood in Christus voorstelt, ja, de dood in Christus is. 
Uit Romeinen 6:3-4 leren wij dat de waterdoop een BEGRAFENIS is en de ze volgt op het sterven! 
Romeinen 6:3-4 (HSV): “Of weet u niet, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij 
zijn dan met Hem begraven  door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heer-
lijkheid van de Vader, zo ook wij in een NIEUW LEVEN12 zouden wandelen.” 

                                                           
7 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam  van 
God , Dat nu op de hemeltroon zit, over satans zondemacht”, van E. van den Worm . (noot – AK) 
8 De (tijds)bedeling van genade = Het tijdperk waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente, en van de Heilige Geest, en 
van Gods genade voor de mensheid wordt bedoeld De telling van deze periode van 2000 jaar is m.i. begonnen bij de aanvang van 
Jezus bediening op aarde. (noot – AK) 
9 De wettische bedeling = De oude bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens vóór  Christus’ (1ste) komst aan-
geeft. (noot – AK) 
10 Uitduiden = Iets helemaal duidelijk maken. (noot – AK) 

11 Zie noot 8. 
12 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus ”, van 
E. van den Worm. (noot – AK) 
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Zoals Jezus eerst werd weggeleid om gekruisigd te worden en te sterven, zo moeten ook wij “in Christus gekruisigd 
worden en sterven” (d.i. afsterven aan onze oude, zondige natuur – AK). Pas dan komt onze “begrafenis” – die aan 
deze wereld, aan de hemel en aan de hel wordt gedemonstreerd (d.i. getoond) – in de waterdoop. Waarlijk, wij moeten 
met Jezus “gestorven zijn”, voordat wij met Hem “be graven” kunnen worden . En wanneer dit inderdaad het ge-
val is, ontvangen wij in ons leven van God hetzelfde getuigenis, dat Hij (ook) in het leven van Zijn geliefde Zoon heeft 
gegeven. 
 
De Naam van God geopenbaard 
Jezus heeft Zijn discipelen bevolen om de bekeerlingen te dopen “in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van 
de Heilige Geest” (zie Matth. 28:19). Zijn apostelen hebben, in gehoorzaamheid aan dit bevel, ALLEN die tot hen 
kwamen, gedoopt “in de Naam van de Here Jezus Christus”. 
De “Here Jezus Christus” is niet alleen maar een eigennaam, zoals velen denken. Wij hebben hier te maken met een 
samengestelde Naam; het is de drie-enige Naam van de Drie-enige God (zie noot13), Die in het Lichaam van de Zoon 
tabernakelt14 (d.i. woont en troont)! “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichame lijk ” (Kol. 2:9, 
HSV). 
Wij zien dus, dat het bevel van de Here Jezus in Mattheüs 28:19 en de handelwijze van de apostelen op de Pinkster-
dag, waardoor ons DE NAAM VAN GOD WERD GEOPENBAARD, beslist niet met elkaar in strijd zijn. Integendeel! Wij 
hebben hier te maken met componenten, die uit de aard der zaak gelijk zijn in betekenis. De apostolische handeling 
werd ingesteld door Heilige Geest Zelf. Zou Hij het niet weten? 
 
De waterdoop is van vitaal belang 
Toen de apostel Petrus de menigte met deze raadslagen van God (zijnde: de adviezen van de Raadgever) had be-
kendgemaakt: – “Bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van de 
zonden” (Hand. 2:38, HSV) – was het resultaat, dat 3000 personen op diezelfde dag werden gedoopt. Ook werden al-
len, die tijdens de bediening van Filippus geloofden, gedoopt “in de Naam van de Here Jezus” (zie Hand. 8:16). Na die 
grote opwekking in Samaria werd Filippus door de Geest weggenomen om… de Moorse kamerling te dopen (zie 
Hand. 8:38). Toen Saulus van Tarsen gehoorzaamde, werd hij gedoopt (zie Hand. 9:18). Het hele huis van Cornelius, 
de hoofdman, werd gedoopt in de Naam van de Here (zie Hand. 10:46-48). Ook Lydia, de purperverkoopster die God 
diende, geloofde wat haar door Paulus te kennen werd gegeven, en werd gedoopt (zie Hand. 16:14-15). Dezelfde be-
diening was geschied aan Crispus, de overste van de synagoge, wat wij kunnen lezen in Handelingen 18:8. In Hande-
lingen 19:5 zien wij zelfs dat degenen die reeds door Johannes de Doper gedoopt waren, door Paulus opnieuw werden 
gedoopt, maar dan “in de Naam van de Here Jezus”. 
Paulus was zelfs zo overtuigd van de wil van God ten opzichte hiervan, dat hij met kracht verklaarde: “Of weet u niet, 
dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven  door de 
doop in de dood (d.i. de dood van het oude, zondige leven – AK), opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de 
heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.” (Rom. 6:3-4, HSV) 
Zo voorziet de waterdoop voor iedere gelovige in een weg om “van zichzelf (d.i. van de oude, zondige “ik”-natuur – AK) 
verlost te worden”. 
De waterdoop maakt van alle gelovigen “leden van het lichaam van Christus”, “been van Zijn been en vlees van Zijn 
vlees.” 
De waterdoop, zoals voorgeschreven door het Woord van God, is dus van VITAAL BELANG voor de christelijke le-
venswandel. 

                                                           
13 In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HERE, onze God; de HERE is één  (dus één Persoon)!”  
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed 
(d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbarings-
vormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. 
Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Pe rsoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het 
is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 

1. de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 
2. de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 
3. de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.  

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.  
• Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – ook nog de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest ”. 

(noot – AK) 
14 Voor meer over dit Bijbelse “tabernakelen”, zie noot 1. 
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Laten wij gehoorzaam wandelen in Zijn Licht 
Hoe vele gelovigen in onze dagen wiegen zichzelf in slaap en halen anderen ertoe over om hetzelfde te doen met de 
bewering: “Onze vaders en moeders hebben het ook nooit zo gedaan en zijn toch juichend de hemel ingegaan. Waar-
om moeten wij het dan wel doen?” Mijn antwoord aan hen is: “Moeten wij, omdat onze voorouders eenmaal het Evan-
gelie “te vuur en te zwaard” aan de zgn. heidenlanden hebben willen brengen – ik denk hierbij aan de kruistochten (!) – 
het dan ook maar zo doen”? Al hebben onze voorouders niet in deze geloofsgehoorzaamheid gestaan – hetzij omdat 
hun het licht (en dus inzicht) in deze zaak (of materie) ontbrak, hetzij omdat zij de waterdoop op de wijze van Gods 
Woord niet hebben gewild – dit doet ons (nog) niet vrijuit gaan! Wij, in onze huidige tijd, “op wie de einden der eeuwen 
gekomen zijn” mèt de openbaring van de Heilige Geest, dienen wel degelijk er zorg voor te dragen DAT WIJ WANDE-
LEN IN ZIJN LICHT! En wij doen dit, als wij ons onderwerpen aan het gezag van Gods Woord. 
Voor wie tot de erkenning komt van al het bovenstaande, zal het niet moeilijk zijn om de conclusie te trekken dat de 
gelovige, VOORDAT HIJ/ZIJ DE WATERDOOP ONDERGAAT, al gekomen moet zijn tot het punt waarop drie zaken 
hun beslag moeten hebben gekregen. Deze drie zaken zijn:  

1. allereerst het vraagstuk van de zonde,  
2. daarna de bekering en  
3. tenslotte de OPENLIJKE BELIJDENIS.  

Tegelijkertijd zal de gelovige op zijn minst toch enig idee en begrip moeten hebben van de ervaringen en wonderlijke 
mogelijkheden, die nog te beleven en te grijpen zijn! 
Van te voren moeten de kosten, die onafscheidelijk zijn verbonden aan de redding van een mensenziel, berekend zijn! 
Het gevolg hiervan moet zijn: VOLKOMEN TOEWIJDING AAN GOD! 
Zo en niet anders is Jezus tot Johannes gekomen om van hem gedoopt te worden. Amen! Zijn antwoord aan Johan-
nes – en het onweerlegbaar feit van het aanwezige getuigenis van zowel de Vader als de Heilige Geest – bevestigen 
dit (zie Luk. 3:21-22). Gods Woord openbaart ons, dat toen Jezus gedoopt werd in de wateren van de Jordaan, de 
Heilige Geest op Hem neerdaalde in de gedaante van een duif, die op Hem bleef, Hem op deze wijze verzegelde als 
Gods Eniggeboren Zoon, en zalfde voor die grote en machtige bediening, die Hem wachtte, als Messias en Heiland 
der wereld. 
Met betrekking tot de waterdoop (door onderdompeling wel te verstaan – AK) dienen de hieronder volgende punten te 
worden vastgelegd: 
• Nimmer mag zij als een lichte zaak worden opgevat. 
• Zij neemt een bijzondere plaats in de raadslagen van God (zijnde: de adviezen van de Raadgever) in. 
• Haar plaats kan niet worden ingenomen door enig andere vorm van bediening en consecratie (d.i. heiliging, wijding 

of inzegening). 
• Zij is (in het hiernavolgende zal het verklaard worden) een “samenstellend bestanddeel” van die machtiger doop, 

die wij in hoofdstuk 1 hebben leren kennen als “de doop met de Heilige Geest”. 
 
De waterdoop en de Geestesdoop zijn een twee-enige doop 
Het is deze Schriftuurlijke waterdoop, die als het ware de “prelude”, de inleiding, vormt tot de zoveel machtiger Gees-
tesdoop. Deze laatste is de component15 van dezelfde Goddelijke werking. Overal in de Bijbel vinden wij de één ge-
paard aan de ander, als een twee-enig getuigenis van God. 
In de gevallen van Handelingen 10:44-48 en 19:2-7 zien wij duidelijk, dat beide dopen in elkaar overgaan. Evenals in 
het eerste geval kan de Geestesdoop eerder ontvangen worden en pas daarna de waterdoop. In de normale (en dus 
meest voorkomende) gevallen gebeurt echter eerst de waterdoop en daarna, hetzij direct, hetzij na enige tijd, de doop 
met de Heilige Geest. 
Hoe of het ook zij, de resultaten waren te allen tijde dezelfde: de gelovigen werden allen “begraven met Christus in het 
watergraf” en stonden daaruit op om met God te wandelen in de kracht van de Heilige Geest ! Hier hebben wij de 
DOOD en OPSTANDING van Jezus Christus, dus beide, ingebracht in het leven van de gelovige door de Geest van 
God. 
Deze Schriftuurlijke feiten van dood en opstanding staan als schaduwbeelden vermeld in het Oude Testament. De 
apostel Paulus vraagt in 1 Korinthe 10:1-4 onze speciale aandacht voor deze schaduwbeelden, die zo duidelijk in de 
verlossing van Israel uit (het land) Egypte naar voren treden. 
1 Korinthe 10:1-4 (HSV): “En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze (voor)vaderen allen onder de 
wolk waren en allen door de zee heen zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen 

                                                           
15 Component = Het samenstellende deel van een geheel. (noot – AK) 
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hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken na-
melijk uit een geestelijke steenrots, die hen volgde, en de steenrots was Christus.” 
Op het moment dat Israёl (tot) aan de Rode Zee gekomen was, op hun weg naar volkomen verlossing nà de bevrijding 
uit Egypte, riep de Here God dit volk een volkomen halt toe. Farao en het Egyptische krijgsvolk versperden hun de 
terugweg en vlak voor de voeten van de ontstelde Israёlieten lag de Rode Zee in haar volle lengte, breedte en diepte! 
Voor al deze kinderen van God was er ALLEEN AAN DE OVERKANT VAN DE ZEE volkomen verlossing. Maar, voor-
dat deze volkomen verlossing hun ervaring werd MOESTEN zij DOOR DIE ZEE! Zij moesten, zoals Paulus in de hier-
boven aangehaalde tekst betoogde, eerst gedoopt worden. Inderdaad werden zij gedoopt en wel in de wolk (het type-
beeld van de Geestesdoop!) en in de zee (het typebeeld van de waterdoop). Pas na deze wonderbaarlijke ervaring 
konden zij deel hebben aan de geestelijke spijze en drank! Dit wil zeggen, dat zij toen pas deel konden hebben aan 
Christus, zoals de hierboven aangehaalde tekst dit zegt: “Zij dronken namelijk uit een geestelijke steenrots, die hen 
volgde, en de steenrots was Christus”. 
Prijst God, glorie voor Jezus! 
Pas toen zij de Rode Zee waren doorgegaan was er volkomen verlossing van al hun vijanden  en in geen geval 
eerder! Al hun vijanden werden verdelgd! 
Was het in Noach’s dagen soms anders? Neen! Want, werd de aarde niet pas door de vloed (de zgn. zondvloed) van 
de zonde (der mensheid) verlost? 
Ook voor ons treedt hier de noodzakelijkheid naar voren om te gehoorzamen aan Gods bevel . 
Bovenvermelde typologie vindt zijn bevestiging in het verslag van de Heilige Geest in 1 Korinthe 10:1-4; en hier mogen 
de gelovigen leren dat de “doop in water” en de “doop met de Heilige Geest” in zo'n nauwe betrekking tot elkaar staan 
dat zij praktisch niet te scheiden zijn. Beide dopen zijn GELIJKBETEKENENDE16 en ZINVERWANTE17 WERKINGEN! 
Beide dopen gaan in elkaar over. Op grond van dit machtige feit is er “één Here, één geloof, één doop”! (Ef. 4:5). 
In het geval van Israël (als volk) was het “in de wolk en in de zee”; in het geval van Jezus was het de doop van Johan-
nes in de wateren van de Jordaan en de komst van de Heilige Geest op Hem in de gedaante van een duif (zie Matth. 
3:13-16 en Joh. 1:32-33), Die op Hem bleef rusten in de volheid van de volmaakte doop. Zijn gehele Wezen werd toen 
ondergedompeld in de Geest! 
 
Het Evangelie is krachteloos zonder de dood èn opstanding van Jezus Christus 
Het Evangelie is een boodschap van VERLOSSING, en wel een boodschap van de VERLOSSING VAN ONZE ZON-
DEN. Gekomen in deze verloste staat is het voor de mens dan mogelijk om het in de eerste Adam verloren erfdeel 
weer terug te ontvangen DOOR en IN de tweede Adam, Jezus Christus. Zoals u ziet, zijn in dit Evangelie twee werkin-
gen van de Heilige Geest – die beide betrekking hebben op de verzoening – die God in Christus heeft bewerkstelligd. 
2 Korinthe 5:19a (HSV): “want God was het Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende” 
2 Korinthe 5:18 (HSV): “…Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus...” 
Halleluja! 
Hoe en op welke wijze heeft God dit gedaan? Luister: “Want Ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen 
heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven  is, en dat Hij op-
gewekt  is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.” (1 Kor. 15:3-4, HSV). 
Alweer de “dood en opstanding” van Jezus Christus! Ja, Gode zij dank, alweer! Het is vanwege dit zaligmakend geloof, 
dat ons uit genade is geschonken, dat wij met Paulus mogen, kunnen en (zelfs) MOETEN uitroepen: “want ik had mij 
voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd! ” (1 Kor. 2:2, HSV). 
• Zonder Golgotha, geen opstandingsmorgen;  
• zonder kruis, geen kroon;  
• zonder dood, geen opstanding. 
Glorie voor de Here der Heerlijkheid, Die zij gekruisigd hebben. Door dit kruis is ons het (goddelijk en eeuwig) leven 
geworden.18 
In deze beide werken van de Christus Gods (letterlijk: de Gezalfde van God) vinden wij al de heerlijkheden van onze 
verlossing. Dit wil zeggen, dat ALLES wat ons deel wordt, gedragen wordt door de dood èn de opstanding van Jezus 
Christus. Door Zijn dood èn opstanding heeft Jezus Christus A LLES voor ons volbracht! 

                                                           
16 Gelijkbetekenend = Synoniem (d.i. een gelijke of gelijksoortige betekenis hebbende). (noot – AK) 

17 Zinverwant = Volgens de zin of de betekenis verwant of synoniem (d.i. gelijkbetekenend). Denk aan het woord “verwantschap”. 
(noot – AK) 

18 Geworden = Letterlijk: ten deel vallen, te beurt vallen. In geestelijke zin: Wij hebben aan dit goddelijke en eeuwige leven – 
reeds tijdens dit aardse leven – deel gekregen  (noot – AK) 
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Dit is het fundament waarop alles staat; alle geschapen dingen staan hierop. Neem dood en opstanding weg uit het 
Evangelie en het is krachteloos! Buiten de verzoening van Jezus Christus is er eeuwige strijd en verdoemenis, want: 
Het loon van de zonde is de dood! 
Door deze wondervolle verzoening zijn alle dingen voor de gelovigen mogelijk geworden, ja, de algehele restauratie 
van Gods schepping is hierin begrepen! Deze twee werkingen van de Heilige Geest beogen de VOLHEID VAN VER-
LOSSING ervaarbaar te maken. Wij kennen deze volheid van verlossing achtereenvolgens in: 
1. De ordinantie (d.i. het voorschrift of de eis) van de WATERDOOP, waardoor wij: “Eén plant worden (met Hem), ge-

lijkgemaakt aan Hem in Zijn dood ” (zie Rom. 6:5a, HSV). 
2. De DOOP MET DE HEILIGE GEEST EN MET VUUR, waardoor wij: “Eén plant worden (met Hem), gelijkgemaakt 

aan Hem in Zijn opstanding ” (zie Rom. 6:5b, HSV). 
Hier zal mogen worden opgemerkt dat de waterdoop bediend wordt door MENSEN, terwijl de doop met de Heilige 
Geest geschonken wordt door de HERE. De eerste (de waterdoop) heeft geheel plaats op de aarde, de tweede (de 
Geestesdoop) wordt vanuit de hemel gegeven. 
In het eerste geval wordt de gelovige “met Christus begraven”, in het tweede geval “staat de gelovige met Christus op” 
om “te wandelen in nieuwheid des levens” (Rom. 6:4b, SV). 
Dit “begraven worden” maakt dus – in geestelijke zin – een einde aan alle vlees (hieronder verstaan wij het oude leven, 
de oude “Adam-natuur”) en dit “opstaan” is de manifestatie (d.i. het openbaar worden) van het leven en de kracht van 
de verrezen Christus IN ons. 
Er zal nooit sprake kunnen zijn van het geopenbaard e leven in de Geest, tenzij wij met Christus gekrui sigd en 
gestorven zijn. 
 
De dwaling van vele gelovigen 
Het is treurig maar waar dat in deze (volgens de mensen) zo verlichte eeuw, kennis en voorlichting aangaande deze 
zaken (of materie) zodanig zijn, dat zowel de waterdoop als de Geestesdoop absoluut worden MISverstaan! Men mag 
redeneren, deduceren19 en concluderen, maar wat men niet kan wegredeneren is het feit dat deze grove tekortkomin-
gen niet pleiten voor de theologen van onze dagen, noch voor de leringen die – door de zogenaamde dienaren van 
Jezus Christus – aan het volk verkondigd worden. Dezen geven met dit misverstaan slechts te kennen, dat het licht in 
deze geestelijke materie hun absoluut ontbreekt! Zij weten zich niet eens te realiseren, dat het werk van Gods Geest 
iets van alle tijden is. 
Indien beide dopen niet nodig zouden zijn voor de harten en de levens van de volgelingen van Johannes de Doper te 
Efeze, waarom zou Paulus het dan nodig hebben gevonden om hen te vragen: “Hebt u de Heilige Geest ontvangen 
toen u tot geloof kwam? ” (Hand. 19:2a, HSV). Zonder twijfel wist de apostel van Jezus Christus – door zijn eigen er-
varing en door de onderwijzing van de Heilige Geest – dat hun ervaring onvoldoende en incompleet was zonder die 
onderdompeling in de Naam van de Here Jezus en de onderdompeling in de Heilige Geest. Het is een doop zo 
machtig en heerlijk, zo rijk en verheffend, dat van wege deze twee-eenheid de diepste diepten van de me nselij-
ke geest voor de gelovigen geopend worden. Hierdoor  worden de gelovigen in staat gesteld om God te ken nen 
in Zijn VOLHEID.  De werkingen van Gods Geest waren zo onafscheidelijk aan elkaar verbonden, dat Paulus, door de 
inspiratie van de Heilige Geest zoals wij al eerder opmerkten, heeft gesproken van één doop. 
Wie zijn wij, dat wij Gods standaard durven veranderen? Wie zijn wij, dat wij anderen, die ook geloven, van deze gave 
van God durven te beroven door hen af te houden van het staan in de gehoorzaamheid? Het zijn – helaas! – de in ei-
gen ogen zo wijze mensen, die alle mogelijke stellingen produceren om het gelijk maar aan hun kant te krijgen. Mijn 
innige bede is, dat de Geest van God deze in feite geestelijke armen de ogen zal mogen openen voor de diepere din-
gen van God! 
 
De einden der eeuwen zijn op ons gekomen 
Wie zal nog met al het voorgaande – dat eveneens op de ervaring van miljoenen zielen (in deze tijdsbedeling van ge-
nade20) gebaseerd is – de noodzaak van de waterdoop èn de Geestesdoop durven ontkennen? Iedere dag die ons 

                                                           
19 Deduceren = Het afleiden van een “bijzondere” waarheid uit een algemene (of: algemeen erkende) waarheid. Dit gebeurt meestal 
door te redeneren, het zgn. “logisch denken”, waardoor men (soms) een eigen of andere mening over iets gaat ontwikkelen. (noot – 
AK) 
20 Zie noot 8. 
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gegeven wordt, waarin wij overal de geestelijke verwording21 in de levens van vele mensen zien, doet ons juist door-
drongen zijn van de noodzaak van deze beide! 
Iedere dag, naar mate deze tijd ten einde spoedt, verandert ook het aanzien van deze wereld, waarin wij nog leven. 
Het verandert ten kwade! De duivel en het (zondige) vlees worden steeds sterker in hun manifestaties (of openbarin-
gen), de gehele atmosfeer van de wereld is reeds doortrokken van de geest van de vorst van de machten der lucht! 
Aan de andere kant, voor degenen, die geestelijk georiënteerd zijn, is het duidelijk, dat reeds nu22 de druppels van de 
beloofde Late of Spade-Regen23 vallen! Nooit tevoren is er melding gemaakt van zulk een onderzoek van de Bijbel, als 
juist in deze laatste dagen. Nooit tevoren beleefden wij zo’n geestelijke honger en dorst als in deze tijden. Gods oogst-
tijd is NU! Het einde van de tijd is nabij! Haast u  en gehoorzaam Gods bevel!  God staat klaar om ook u te doen 
delen in de opstandingskracht en in de bediening, die Hij aan allen, die de weg van gehoorzaamheid gaan, heeft toe-
bereid. Over de gehele linie zien wij de kennis aangaande Gods Woord toenemen en er is meer geestelijke honger 
vanwege de hoog geklommen nood dan wij denken. NU is het de (hoogste) tijd om de gelegenheid aan te grijpen en 
anderen de WAARHEID aangaande Gods Woord te verkondigen! Allen die geloven, allen die (God en Zijn Woord) 
gehoorzamen en die willen, zullen worden geleid tot  de EENHEID IN CHRISTUS! Dit is mijn rotsvaste overtuiging. 
Dat God ons allen genadig zal willen zijn in Christus Jezus en ons nog meer van die bovennatuurlijke krachten – als 
gave van Gods Heilige Geest – zal (willen en kunnen) schenken, nadat wij ook in de gehoorzaamheid van de water-
doop gestaan hebben, tot VOLMAKING van ons geestelijk leven en dat van h et Lichaam van Christus, tot heer-
lijkheid van de Vader. 
Ja, “GEHOORZAMEN IS BETER DAN (het brengen van) OFFERS”! (zie 1 Sam. 15:22) 
Amen! 
 

C.J.H. Theys 
 

Tot zover hoofdstuk 2 (van deel 1) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Verwording = Anders worden, verandering (in de zin van bederf); ontaarden (d.i. de goede aard van het voorgeslacht verliezen, 
overgaan in iets slechters). (noot – AK) 
22 Rekening houdend met het feit dat deze studie (vermoedelijk) is geschreven rond 1965 – 1970. (noot – AK) 

23 De late (of spade) Regen = Het beeld van de uitstorting  van de Heilige Geest in de eindtijd  (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om 
de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor PERSOONLIJKE groei en de (wereldwijde) eindtijd-
opwekking. (noot – AK) 

• Zie eventueel ook nog het artikel “De ‘Spade Regen opwekking’ ” op ons Weblog van 24 april 2010. Te bereiken via 
www.eindtijdbode.blogspot.com (noot – AK) 


