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Hebreeën 6 NBG51

1 Laten wij daarom 
het eerste onderwijs aangaande Christus 
laten rusten en ons richten 
op het volkomene, 
zonder opnieuw het fundament neerwerpend
van bezinning van dode werken 
en van geloof in God,



Hebreeën 6 NBG51

2 van een leer van dopen
en van oplegging der handen, 
van opstanding der doden 
en van een eeuw-ig oordeel...

onderwijs over allerlei 
onderdompelingen en reinigingen
▪ zie ook Hebr.9:10



Marcus 7 NBG51

3 (want de Farizeeen en al de Joden 
eten niet zonder eerst een handwassing
verricht te hebben, 
daarmede vasthoudende 
aan de overlevering der ouden,



Marcus 7 NBG51

4 en van de markt komende eten 
zij niet dan na zich gereinigd te hebben; 
en vele andere dingen zijn er, 
waaraan zij zich volgens overlevering houden,
bijvoorbeeld onderdompelingen
van bekers en kannen en koperwerk),





Marcus 1 NBG51

1 Begin van het Evangelie van Jezus Christus.
(...) 
4 geschiedde het, dat Johannes doopte
in de woestijn en de doop van bezinning
tot vergeving van zonden predikte.

= nieuw > hij doopte anderen
▪ vandaar: 'de Doper'



Marcus 1 NBG51

5 En het gehele Joodse land liep tot hem uit 
en alle inwoners van Jeruzalem, 
en zij werden door hem gedoopt 
in de rivier de Jordaan
onder belijdenis van hun zonden.



Handelingen 13 NBG51

23 Uit zijn zaad heeft God naar de belofte 
voor Israel de Redder Jezus doen komen,
24 nadat Johannes eerst, 
voor zijn (=Jezus) optreden, 
aan het gehele volk Israël
een doop van bezinning gepredikt had.

doop van Johannes:
gericht op Israëls bekering



Johannes 1 NBG51

31 En zelf wist ik niet van Hem, 
maar opdat Hij aan Israel 
zou geopenbaard worden, 
DAAROM kwam ik dopen in water.





Johannes 1 NBG51

33 ... Hij, die mij gezonden had 
om te dopen in het water, 
die had tot mij gezegd: 
op wie u de Geest ziet nederdalen 
en op Hem blijven, 
deze is het, die in heilige Geest doopt.

deze uitspraak over Johannes' versus 
Christus' doop vinden we 7x in het NT!



Handelingen 1

5 Want Johannes inderdaad doopte in water, 
maar jullie zullen 
worden gedoopt in heilige Geest, 
niet vele dagen na deze.





1Korinthe 1

14 Ik dank God dat ik 
niemand van jullie doopte 
behalve Crispus en Gajus,
15 opdat niemand zou zeggen 
dat jullie in mijn naam werden gedoopt.

= op mijn gezag



1Korinthe 1

16 Ook doopte ik nog het huis van Stefanus. 
Verder weet ik niet of ik iemand anders doopte.
17 Want Christus vaardigde mij 
niet af om te dopen 
maar om te evangeliseren...

= i.t.t. 'de twaalf' die wel die missie hadden





1Korinthe 12

13 Want ook in één geest worden wij allen 
tot in één lichaam gedoopt, 
hetzij Joden, hetzij Grieken, 
hetzij slaven, hetzij vrijen...



Galaten 3

27 Want jullie allen 
die tot in Christus gedoopt worden, 
trekken Christus [als kleed] aan.

!! "... in Christus gedoopt" 
▪ niet: in water





Efeze 4

3 beijverend de eenheid 
van de Geest te bewaren, 
in de samenbinding van de vrede.



Efeze 4

4 Eén lichaam en één geest, 
zoals jullie ook werden geroepen 
in één hoop van jullie roeping,

= slechts één!
▪ in de Handelingen-tijd was er tweeheid: 

besnijdenis & voorhuid
▪ vergl. Ef.2:14

"de beiden één gemaakt..."



Efeze 4

5 één Heer, één geloof, één doop,

= niet langer twee dopen: in water & Geest 



Efeze 4

6 één God en Vader van allen, 
die is boven allen en door allen en in allen.



vele dopen

Oude Verbond x



vele dopen twee dopen

Oude Verbond x

Handelingen-tijd x



vele dopen twee dopen één doop

Oude Verbond x

Handelingen-tijd x

na Handelingen x


