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4 geschiedde het, dat JOHANNES DOOPTE 
in de woestijn en de doop der bekering tot 
vergeving van zonden predikte.



  

1 Laten wij daarom het eerste onderwijs 
aangaande Christus laten rusten en ons 
richten op het volkomene, zonder 
opnieuw het fundament te leggen van 
bekering van dode werken en van geloof 
in God, 2 van een LEER VAN DOPEN en 
van oplegging der handen ...

Hebreeën 6



  

3 ... al de Joden eten niet zonder eerst 
een handwassing verricht te hebben 
(...) 4 en van de markt komende eten zij 
niet dan na ZICH GEREINIGD 
(=gedoopt) te hebben; en vele andere 
dingen zijn er, waaraan zij zich volgens 
overlevering houden, bijvoorbeeld het 
ONDERDOMPELEN van bekers en 
kannen en koperwerk)...

Marcus 7



  



  

2 en (=Johannes) zeide: Bekeert u, 
WANT het KONINKRIJK der hemelen 
is NABIJGEKOMEN.

Matteüs 3

4 ... geschiedde het, dat Johannes doopte 
in de woestijn en DE DOOP DER 
BEKERING tot vergeving (= bevrijding) van 
zonden predikte.



  

24 ... nadat Johannes eerst (...) aan het 
gehele VOLK ISRAËL een DOOP VAN 
BEKERING gepredikt had.

Handelingen 13



  

29 De volgende dag zag hij (= Johannes) 
Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het 
lam Gods, dat de zonde der wereld 
wegneemt.
30 Deze is het, van wie ik zeide: Na mij 
komt een man, die voor mij geweest is, 
want Hij was eer dan ik.
31 En zelf wist ik niet van Hem, maar 
OPDAT hij AAN ISRAËL zou OPDAT hij AAN ISRAËL zou 
GEOPENBAARD worden, DAAROM kwam GEOPENBAARD worden, DAAROM kwam 
ik dopen met ik dopen met (lett. IN)(lett. IN) water. water.

Johannes 1



  

5 En het gehele Joodse land liep tot hem 
uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij 
lietenlieten zich door hem dopen in de rivier DE 
JORDAAN onder belijdenis van hun 
zonden.

• doortocht o.l.v. Jozua (Jozua 3)

• Naäman genezen (2Kon.5)

• geleende bijl boven water (2Kon.6)



  

6 En Johannes was gekleed met gekleed met 
kameelhaarkameelhaar en met een lederen gordel lederen gordel 
om zijn lendenenom zijn lendenen, en hij at sprinkhanen 
en wilde honing.

8 En zij antwoordden hem: Het was 
iemand met een haren kleedharen kleed, en een 
lederen gordel was om zijn lendenenlederen gordel was om zijn lendenen 
gebonden. Toen zeide hij: Dat is de 
Tisbiet Elia.

2Koningen 1



  

7 En hij predikte en zeide: Na mij komt, 
die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik 
niet waardig ben, nederbukkende, los te 
maken. 8 Ik heb u gedoopt met (=in) 
water, maar Hij zal u dopen met (=in) de 
heilige Geest.

*Matteüs 3
*Marcus 1
*Lucas 3
*Johannes 1
*Handelingen 1
*Handelingen 11

wordt zeven 
keer gemeld!



  



  

Romeinen 6:3 
Of weet gij niet, dat wij allen, die IN 
CHRISTUS JEZUS GEDOOPT zijn, in zijn 
dood gedoopt zijn?

Galaten 3:27 
Want gij allen, die IN CHRISTUS 
GEDOOPT zijt, hebt u met Christus 
bekleed.

1Korinthe 12:13 
want in één GEEST zijn wij allen tot IN 
ÉÉN LICHAAM GEDOOPT, hetzij Joden, 
hetzij Grieken...



  



  

1 En het geschiedde, terwijl Apollos te 
Korinthe was, dat Paulus, de bovenste 
delen des lands doorreisd hebbende, te 
Efeze kwam; en enige discipelen aldaar 
vindende,
2 Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen 
Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En 
zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet 
gehoord, of er een Heiligen Geest is.
3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan 
gedoopt? En zij zeiden: In den doop van 
Johannes.



  

4 Maar Paulus zeide: 
"Johannes heeft wel gedoopt den doop 
der bekering, zeggende tot het volk, 
dat zij geloven zouden in Dengene, Die 
na hem kwam, dat is, in Christus Jezus. 
5 En die [hem] hoorden 
werden gedoopt in den Naam van den 
Heere Jezus."

6 En als Paulus hun de handen opgelegd 
had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij 
spraken met vreemde talen, en 
profeteerden.
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    = onbepaalde tijd > actie Johannes

    = tegenwoordige tijd > actie Paulus
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9 En het geschiedde in die dagen, dat 
Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich 
door Johannes in de Jordaan liet dopen.



  

10 En terstond, toen Hij uit het water 
opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en 
de Geest als een duif op Zich nederdalen.



  

10 En terstond, toen Hij uit het water 
opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en 
de Geest als een duif op Zich nederdalen.



  

11 En een stem kwam uit de hemelen: Gij 
zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik 
mijn welbehagen.



  

de doop van Johannes

* duidt op het feit dat men in 
   water gedoopt wordt;

* een doop die verwijst naar de 
   dood en opstanding van de Messias;

* een doop met het oog op de bekering
   van Israël;

* een type van de doop van Christus, die 
   in Geest doopt. 
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