Concept 28-10-2017

Wat leert de Bijbel over dopen?
Handelingen 22:16 En nu, wat vertoeft gij?
Sta op, en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.

Doop na geloof?

of

Besprenkeling voor geloof?
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Doop, onderdompeling of besprenkeling?

Is dopen onderdompelen of besprenkelen?
De Bijbelse doop is gehele onderdompeling:
Mattheus 3:16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water.
Johannes 3:23 En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, dewijl aldaar vele wateren waren; en zij kwamen daar, en werden
gedoopt.
De roomse en protestantse baby”doop” is geen onderdompeling maar besprenkeling met enkele druppels.
Er is bij de baby”doop” geen sprake van doop maar van besprenkeling. Als de Bijbel een baby”doop” zou leren dan zou dat
een gehele onderdompeling moeten zijn en niet een besprenkeling wat afstamt van de roomse kerk. De in de roomse en
protestantse kerken genoemde baby”doop” is geen baby”doop” maar babybesprenkeling.

2

Is de besnijdenis voor het volk Israël opgehouden?

De Bijbel leert dat de besnijdenis het teken van het verbond tussen God en de nakomelingen van Abraham is:
Genesis 17:10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat
mannelijk is, u besneden worde.
11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u.
Besnijdenis = teken van het verbond met nakomelingen van Abraham
Als de doop in de plaats van de besnijdenis zou zijn gekomen dan zou de besnijdenis voor de nakomelingen van
Abraham opgehouden zijn.
Dan zou het verbond tussen God en Zijn volk Israël verbroken zijn!
Dan zou God niet meer de God van Israël zijn! Dan zou Israël er niet meer zijn. Laat dit diep tot u doordringen als u leert of
gelooft dat de baby”doop” in plaats van de besnijdenis is gekomen.
Met de leer dat de baby”doop” in de plaats van de besnijdenis is gekomen leert men dat het verbond van God met
Abraham en zijn nakomelingen verbroken is, dat God niet meer de God is van Zijn volk Israël. Dit is een God-onterende leer.
De besnijdenis voor de nakomelingen van Abraham is hét teken van Gods eeuwigdurend verbond met Zijn volk. De
besnijdenis voor de nakomelingen van Abraham is niet opgehouden en kan niet vervangen zijn door de baby”doop” omdat
dan Gods verbond met Zijn volk Israël verbroken zou zijn. Dan zou God niet meer de God van Zijn volk Israël zijn.
De kerk heeft eeuwen gedacht dat het verbond dat God had gemaakt met Abraham en zijn nakomelingen verbroken was.
De besnijdenis was het teken van Gods verbond met Israël en zou volgens de kerk niet meer nodig zijn voor het volk Israël
omdat het verbond toch verbroken was.
De kerk dacht dat de kerk nu Israël was geworden en dat Israël er niet meer bestond omdat het geen land meer had. De
kerk leerde dat het verbond van God en Israël nu met God en de kerk gesloten was. Voor de gelovigen uit de heidenen
heeft de kerk hiertoe de baby”doop” ingesteld als vervanger van de besnijdenis voor de nakomelingen van Abraham.
Hiermee eigende de kerk zich het verbond dat God met Abraham en zijn nakomelingen gesloten had toe en ontkrachtte de
kerk het verbond van God en Abraham.
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Er staat echter niet in de Bijbel:
-

dat Gods verbond met Israël verbroken is,
dat de besnijdenis voor de nakomeling van Abraham opgehouden is,
dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen,
dat de baby”doop” in de plaats van de besnijdenis is gekomen.

Als men bovenstaande rode tekst leert dan leert men dan God niet meer de God van Israël is!
Er staat wel in de Bijbel (in het oude en nieuwe Testament) dat het verbond met Abraham met als teken de besnijdenis
eeuwig durend is en niet verbroken is:
Psalm 105:5
…..
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Dit verbond is het verbond met Abraham waarvan het teken de eeuwigdurende besnijdenis is waarvan ook het Nieuwe
Testament leert dat dit verbond met de besnijdenis voor Israël niet opgehouden is:
Psalm 105:
8 Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten;
9 Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak;
10 Welken Hij ook gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond,
Galaten 3: 17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na
vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen.
18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis
genadiglijk gegeven.
Het nieuwe testament leert ook dat Gods verbond met Abraham, waarvan de besnijdenis hét teken is, eeuwig is voor de
nakomelingen van Abraham en niet is opgehouden. De baby”doop” kan dan ook niet in de plaats van de besnijdenis zijn
gekomen omdat dat de besnijdenis opgehouden zou zijn en het verbond van God met Zijn volk Israël verbroken zou zijn
en zou God niet meer de God van Israël zijn.
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Wat leert de Bijbel over dopen?

De Bijbel leert zelf wat dopen is. Alle teksten over dopen zijn hierna vermeld. Zie ook de context van deze teksten.
Uit de context blijkt of de baby”doop” of de volwassendoop geleerd wordt. Laat de Bijbel spreken en hoor daar naar in
plaats van naar het eigen “doop”formulier dat de Roomse kerk heeft opgesteld en de Bijbel tegenspreekt.
Matthéüs 3:6
…
Matthëus
3:11
…

En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.

Matthéüs
3:13

Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan tot Johannes, om van hem
gedoopt te worden.
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Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker
dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u
met den Heiligen Geest en met vuur dopen.

Volgens vers 6 werden degenen die hun zonden beleden gedoopt.

Matthéüs
21:25

Baby’s kunnen hun zonden niet belijden. Baby’s kunnen dan ook niet
gedoopt worden na het belijden van hun zonden. Er is hier geen sprake
van baby”doop” .
De doop van Johannes, vanwaar was die? Uit den hemel of uit de
mensen? En zij overlegden bij zichzelven en zeiden: Indien wij zeggen: Uit
den hemel, zo zal Hij ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet
geloofd?
Matthéüs leert hier: doop na persoonlijk geloof!

Matthéüs
28:19

Bij de baby”doop” verdraait men Gods Woord. Bij baby”doop” leert
men: geloof na doop! Er is in deze tekst ook geen sprake van baby”doop”
.
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de
Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen
onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
Eerst onderwijzing om te leren alles wat Jezus geboden heeft! Daarna
doop.

Markus 1:4

Baby’s kunnen niet onderwezen worden om te leren en te onderhouden
wat Jezus geboden heeft. Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
Johannes was dopende in de woestijn en predikende den doop der
bekering tot vergeving der zonden.
Doop na bekering, na het zich afkeren en belijden van de zonden.

Markus 1:5

Baby’s kunnen zich niet afkeren van hun zonden en kunnen niet gedoopt
worden na bekering. Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
En al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem; en werden
allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden.
Baby’s kunnen hun zonden niet belijden en konden niet gedoopt worden
na het belijden van hun zonden. Er is ook hier geen sprake van
baby”doop” .

Markus 1:8

Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den
Heiligen Geest.
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Johanners spreekt tegen mensen die hem horen en begrijpen.
Baby’s horen en begrijpen niet wat Johannes leert. Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .
Markus 1:9

En het geschiedde in diezelve dagen, dat Jezus kwam van Nazareth,
gelegen in Galiléa, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan.
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Markus
16:16

Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die
niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
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Ook Markus leert: eerst geloof daarna dopen.
Baby’s horen en begrijpen niet wat Johannes leert. Baby’s geloven niet
wat Jezus leert. Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
Lukas 3:3

En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende
den doop der bekering tot vergeving der zonden;
Doop na bekering, na het zich afkeren en belijden van de zonden.
Baby’s kunnen zich niet afkeren van hun zonden en kunnen niet gedoopt
worden na bekering. Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .

Lukas 3:7

Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te
worden:
Baby’s komen niet met de vraag om gedoopt te worden. Er is ook hier
geen sprake van baby”doop” .

Lukas 3:12

En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem:
Meester, wat zullen wij doen?
Volwassen tollenaars komen met de vraag om gedoopt te worden.
Baby’s komen niet met de vraag om gedoopt te worden. Er is ook hier
geen sprake van baby”doop” .
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Lukas 3:16

Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water;
maar Hij komt Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem
van Zijn schoenen te ontbinden: Deze zal u dopen met den Heiligen Geest
en met vuur;
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Johanners spreekt tegen mensen die hem horen en begrijpen.

Lukas 7:29

Baby’s horen en begrijpen niet wat Johannes leert. Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .
En al het volk hem horende, en de tollenaars die met den doop van
Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God.
Volwassen tollenaars waren gedoopt.
Er is geen sprake van babytollenaars, baby’s kwamen niet met de vraag
om gedoopt te worden, zie Lukas 3:12. Er is ook hier geen sprake van
baby”doop” .

Lukas 7:30

Maar de farizeeën en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen
zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.
Volwassen Farizeeen en wetgeleerden geloofden niet en werden niet
gedoopt. Geen geloof, geen doop!

Johannes
11:25-33

Baby’s kunnen niet de raad Gods verwerpen en kunnen zich niet in
gehoorzaamheid laten dopen na geloof. Er is ook hier geen sprake van
baby”doop” .
28 Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar
Johannes was dopende.
Johannes leerde volgen Matthéüs 3:6: En werden van hem gedoopt in de
Jordaan, belijdende hun zonden.
Volgens vers 6 werden degenen die hun zonden beleden gedoopt.
Baby’s kunnen hun zonden niet belijden. Baby’s kunnen dan ook niet
gedoopt worden na het belijden van hun zonden. Er is hier geen sprake
van baby”doop” .
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Handelingen
2:38

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt
in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de
gave des Heiligen Geestes ontvangen.
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Eerst bekering daarna laten dopen na geloof.
Baby’s kunnen zich niet afkeren van hun zonden en kunnen niet gedoopt
worden na bekering. Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
Handelingen
2:41

Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op
dien dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen.
Degenen die zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt.
Volwassenen kunnen zijn woord aannemen.

Handelingen
8:12

Baby’s kunnen het woord niet aannemen en kunnen dan ook niet
gedoopt na het aannemen van het woord gedoopt worden. Er is ook hier
geen sprake van baby”doop” .
Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk
Gods en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij
gedoopt, beide mannen en vrouwen.
Degenen die zijn woord geloofden werden gedoopt. Mannen en
vrouwen, geen baby’s. Eerst geloof daarna dopen.

Handelingen
8:13

Baby’s kunnen niet geloven en kunnen dan ook niet na geloof gedoopt
worden. Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus;
en ziende de tekenen en grote krachten, die er geschiedden, ontzette hij
zich.
Eerst geloof, daarna doop.

Handelingen
8:14-16

14 Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren, hoorden dat Samaría het
Woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes;
15 Dewelke afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen Geest
ontvangen mochten.
16 (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren
alleenlijk gedoopt in den Naam des Heeren Jezus.)
De Samaritanen die het Woord Gods aangenomen hadden waren
gedoopt.
Eerst geloven, dan dopen.
Baby’s kunnen Gods Woord niet aannemen en kunnen dan ook niet na
geloof gedoopt worden. Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
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Handelingen
8:36-37

36 En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de
kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het
geoorloofd. En hij antwoordende zeide: Ik geloof dat Jezus Christus 36de
Zone Gods is.
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Eerst geloof, daarna doop.
Baby’s kunnen niet horen en geloven voor de doop! Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .
Handelingen
9:18

En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond
wederom ziende, en stond op, en werd gedoopt.
Paulus was eerst tot geloof gekomen en werd daarna doopt.
Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .

Handelingen
10:46-47

46 Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God
grootmaken. Toen antwoordde Petrus: 47 Kan ook iemand het water
weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest
ontvangen hebben gelijk als ook wij?
Hier hoorden de gelovigen, ontvingen de Heilige Geest en werden daarna
gedoopt. Er is ook hier sprake van volwassen doop.

Handelingen
13:24

Baby’s kunnen niet horen en geloven voor de doop! Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .
Als Johannes eerst al den volke Israëls voor Zijn aankomst gepredikt had
den doop der bekering.
De doop staat niet los van prediking en bekering. Volwassenen kunnen
hun zonden belijden en zich hiervan afkeren en de doop der bekering
ontvangen.

Handelingen
16:14-15

Baby’s kunnen zich niet afkeren van hun zonden en daarna gedoopt
worden. Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
14 En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster, van de
stad Thyatíra, die God diende, hoorde ons ; welker hart de Heere heeft
geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.
15 En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons , zeggende: Indien gij
hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en
blijft er. En zij dwong ons.
Lydia hoorde en geloofde. Daarna werd zij gedoopt.
Ook haar huis werd gedoopt waarbij de Bijbel leert: eerst geloof daarna
doop.
Er staat in deze tekst geen doop van baby’s. Als men dit leert pleegt men
inlegkunde en verwerpt men Gods Woord dat leert: eerst geloof, daarna
doop. Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
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Handelingen
16:32-33

32 En zij spraken tot hem het Woord des Heeren, en tot allen die in zijn
huis waren.
33 En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de
striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen.
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Paulus sprak tot allen en zij geloofden. Daarna werden zij gedoopt.
Baby’s kunnen niet horen en geloven wat Paulus leert!
Handelingen
18:8

En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere met geheel
zijn huis, en velen van de Korinthiërs hem horende, geloofden en werden
gedoopt.
Crispus en zijn gehele huis geloofden en werden gedoopt.
Baby’s kunnen niet horen en geloven wat Paulus leert! Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .

Handelingen
18:25

Deze was in den weg des Heeren onderwezen; en vurig zijnde van geest,
sprak hij en leerde naarstiglijk de zaken des Heeren, wetende alleenlijk
den doop van Johannes.
Apollos weet van de doop. Hij beseft wat de doop betekent.
Baby’s hebben geen besef van wat de doop betekent! Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .

Handelingen
19:3

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 des Heeren Jezus.
Paulus leert het volk en niet de baby’s (baby’s kunnen niet leren) de doop
der bekering.

Handelingen
19:4

Baby’s kunnen niet horen en geloven wat Paulus zegt en daarna bekeerd
worden! Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
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;
Geloven en doop horen ook hier bij elkaar.
Baby’s kunnen niet geloven en gedoopt worden. Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .
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Handelingen
19:5

En die hem hoorden, werden gedoopt in den Naam des Heeren Jezus.
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Ook hier is het in de volgorde: horen en daarna dopen.
Als men baby’s doopt draait men het om:
dopen en na veel jaren pas misschien geloven
Als men baby’s doopt splijt men de doop der bekering in twee stukken:
Brokstuk 1: Doop zonder bekering (bij baby’s)
Deel 2:
Bekering op volwassen leeftijd (bij volwassenen)

Handelingen
22:16

Baby’s kunnen niet horen en geloven wat Paulus zegt en daarna bekeerd
worden!
16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden
afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.
Er is een vermaning omdat men vertoefde, traag waren om de keuze te
maken om te gehoorzamen, om op te staan om zich te laten dopen.
Handelingen leert laat u dopen, volwassenen worden aangesproken om
hierin te gehoorzamen en niet baby’s.
Handelingen leert: sta op en laat u dopen.
Babys kunnen geen gehoor geven aan de oproep, zij kunnen niet opstaan
en zich laten dopen.
Handelingen leert niet: volwassenen sta op en laat uw baby’s dopen.

Romeinen
6:3

Baby’s kunnen niet vertoeven, traag zijn om een keuze maken om zich te
laten dopen.Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in
Zijn dood gedoopt zijn?
Paulus spreekt over dat wij weten dat wij in Christus gedoopt zijn. Paulus
doet een beroep op ons besef en geloof. Hier is dus geen sprake van
baby”doop” maar van volwassendoop.

Romeinen
6:4

Baby’s weten niets. Zij hebben geen besef van Christus en de doop. Er is
ook hier geen sprake van baby”doop” .
Wij zijn dan met Hem begraven door den doop in den dood, opdat
gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des
Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden.
Paulus leert om na de doop in nieuwheid des levens zouden wandelen.
Gelijk na de doop niet 10 of 20 jaar later. Kennis van de zonden is nodig
om deze te laten. Kennis van Gods Wet is nodig om hiernaar te leven.
Baby’s kunnen niet na hun doop zonder zonden willen leven. Zij hebben
geen enkel besef van zonde en van Gods Wet. Er is ook hier geen sprake
van baby”doop” .
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1 Kor. 1:1317

13 Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus’
naam gedoopt?
14 Ik dank God dat ik niemand van ulieden gedoopt heb dan Crispus en
Gajus;
15 Opdat niet iemand zegge dat ik in mijn naam gedoopt heb.
16 Doch ik heb ook het huisgezin van Stéfanas gedoopt; voorts weet ik
niet of ik iemand anders gedoopt heb.
17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het
Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis
van Christus niet verijdeld worde.
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Paulus stelt de vraag in wiens naam zij zijn gedoopt. Er is dus besef nodig
van de naam van Christus in wiens naam zij gedoopt zijn.

1 Kor. 10:2

Baby’s weten niet in wiens naam zij gedoopt zijn. Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .
En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee,
Hier is geen sprake van de doop van Christus maar van Gods bescherming
(gedoopt in de wolk) en het achter zich laten (gedoopt in de zee) van de
lichamelijke en geestelijke verdrukking.

1 Kor. 12:13

Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij
Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen
tot één Geest gedrenkt.
Gedoopt tot één Geest, tot één gelovige in Christus.
Baby’s hebben geen besef van geloof in Christus. Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .

1 Kor. 15:29

Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de
doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de
doden ook gedoopt?
Paulus vraagt waarom zij gedoopt zouden worden als er na de dood geen
opstanding zou zijn. Gelovigen weten dat er na de dood de opstanding
volgt.
Paulus doet een beroep op hun geweten en geloof.

Gal. 3:27

Baby’s weten niet dat er na de dood een opstanding is en kunnen
daarom ook niet gedoopt worden omdat zij hier geen besef van hebben.
Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus
aangedaan.
Als men in Christus gedoopt is dan heeft men Christus aangedaan. Men
heeft uit geloof deel aan Christus en is na geloof en bekering gedoopt en
ingelijfd in Christus.
Als men hier de baby”doop” mee leert zou dit betekenen dat baby’s
zonder geloof deel hebben aan Christus. Er is ook hier geen sprake van
baby”doop” .
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Kol. 2:12

Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem
opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden
opgewekt heeft.
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De doop is het uit geloof, bewust, begraven van het oude leven in het
water en de opstanding uit dit water in een nieuw leven tot eer van God.

Hebrëen 6:12

Baby’s kunnen niet uit geloof hun oude leven begraven en weer opstaan
uit het water. Er is ook hier geen sprake van baby”doop” .
1 Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de
volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de
bekering van dode werken, en van het geloof in God,
2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de
opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel.
Paulus leert om te streven naar de volmaaktheid in onder andere de leer
over de doop.
Baby’s kunnen zich niet streven naar de volmaaktheid! Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .

1 Petr. 3:21

Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een
aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is ener
goede consciëntie tot God, door de opstanding van Jezus Christus,
De doop is een vraag naar een goed geweten tot God. Er moet een besef
zijn van het willen leven tot eer van God.
Baby’s hebben geen besef van een vraag naar een goed geweten tot eer
van God en kunnen daarom ook niet gedoopt worden. Er is ook hier geen
sprake van baby”doop” .

www.bijbelsedoop.com

4

Kerk en de vervangingstheologie

De kerk heeft eeuwen gedacht dat God niet meer de God van Israël was en dat de kerk nu in de plaats van Israël was
gekomen (vervangingstheologie). De besnijdenis van de nakomelingen van Abraham was volgens de kerk afgeschaft omdat
Israël volgens de kerk niet meer Gods volk was. De kerk is de doop als vervanging van de besnijdenis gaan leren.
De (roomse) kerk leerde toen dat de baby”doop” in de plaats van de besnijdenis was gekomen en leerde daarmee dat het
verbond van God met de nakomelingen van Abraham verbroken was, (wat niet zo is!).
Het verbond van God met Israël is niet verbroken. Dit bleek des te meer toen in 1948 Israël weer hun land terug kreeg en
de profetieën letterlijk in vervulling gingen. Toen liet God duidelijk zien dat de vervangingstheologie van de kerk een valse
leer is.
De kerk heeft eeuwen geleerd dat de kerk Gods volk was geworden in plaats van Israël (vervangingstheologie). Ten gevolge
hiervan heeft de kerk in de geschiedenis afstand genomen van de Joden.
Helaas heeft ook Maarten Luther opgeroepen om de Joden uit te moorden,
https://christenenvoorisrael.nl/2015/03/maarten-luther-over-de-joden-en-hun-leugens-1543/ en zijn veel kerken hem
gevolgd in het verachten van Gods volk en het zich toe-eigenen van het verbond wat God met Israël heeft gelsoten.
Inmiddels belijdt de kerk dat de vervangingstheologie een verkeerde leer is geweest echter sleept men in de kerken de
erfstukken van de vervangingtheologie nog hardnekkig mee:
- geen besnijdenis meer voor de nakomelingen van Abraham omdat Israël toch niet meer Gods volk was,
- baby”doop” i.p.v. de besnijdenis voor de nakomelingen van Abraham,
- geen doop na geloof maar voor geloof,
- babybesprenkeling voor het nieuwe volk van God (de gelovige heidenen) omdat de besnijdenis voor de
nakomelingen van Abraham afgeschaft was,
- zondag i.p.v. sabbat,
- eigen kerkfeesten die niet in de Bijbel staan i.p.v. Gods feesten die de Heere leert en die zien op Christus,
- profetieën over Israël en Gods koninkrijk ter zijde leggen,
- geen of nauwelijks visie op Israël,
- antisemitisme (Jodenhaat of minachting)
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Besnijdenis en volwassendoop

Voor de nakomelingen van Abraham geldt zoals de Bijbel leert:
De eeuwig durende besnijdenis is het teken van het verbond van God.
De doop na het ontvangen geloof in God is het zichtbaar teken van het geloof in God.
Nakomelingen van Abraham:
- Besnijdenis op 8e dag
- Doop na geloof, volwassendoop
Voor de gelovigen uit de heidenen geldt zoals de Bijbel leert:
De doop na het ontvangen geloof in God is het zichtbaar teken van het geloof in God.
Door bewust geloof worden de heidenen bij Gods volk gerekend, niet door de besnijdenis.
Galaten 3:29 29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
Gelovigen heidenen:
- Geen besnijdenis maar door geloof gerekend als Abrahams zaad (o.a. Galaten 3:29)
- Doop na geloof, volwassendoop
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Is de babybesprenkeling in plaats van de besnijdenis gekomen?

Zoals in de vorige paragraaf beschreven kan de besnijdenis niet vervangen zijn door de babybesprenkeling omdat dan Gods
verbond met Zijn volk verbroken zou zijn. Gods teken van de besnijdenis van de nakomelingen van Abraham is een
eeuwigdurend verbond:
Genesis 17:13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal
zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond.
14 En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar
volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken.
15 Nog zeide God tot Abraham: Gij zult den naam van uw huisvrouw Sarai, niet Sarai noemen; maar haar naam zal zijn
Sara.

De Bijbel leert nergens dat de besprenkeling van baby’s in de plaats van de besnijdenis is gekomen.
Alleen de kerk leert de babybesprenkeling met het zelf opgestelde “doop”formulier.
De kerkelijke baby”doop” is een kerkelijk dogma die gefundeerd is in de God-onterende en bewezen valse
vervangingstheologie. Kerken hebben wel mondeling beleden dat de vervangingstheologie een valse leer is
echter sleept men ook het erfstuk van de baby”doop” nog hardnekkig mee en zit men gevangen in de eigen
dogma’s.
Kerken leren met eigen doopformulier: doop is in plaats van de besnijdenis gekomen. De kerken verbreken daarmee Gods
verbond met Israël.
De leer dat de baby”doop” in de plaats van de besnijdenis is gekomen staat echter alleen in het door de kerk opgestelde
doopformulier, niet in de Bijbel!
Kerken verdraaien met hun eigen formulieren en inlegkunde Gods Woord en maken Gods Woord krachteloos door naar
hun eigen formulieren te verwijzen in plaats van naar wat Gods Woord leert.
Klaagliederen 3:40 Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE.
De Bijbelse doop gebeurt na geloof en ziet op:
1
2
3

afwassing van de zonden door geloof in Jezus. Markus 1:4
Bij baby’s is er geen geloof
begraven in Zijn dood (watergraf) en opstanding in een nieuw leven tot Zijn eer. Romeinen 6:4
Bij baby besprenkeling is er geen sprake van onderdompeling, begraven in Zijn dood en opstanding in een nieuw
leven tot Zijn eer.
ontvangen van Zijn Geest om naar Gods wil te willen leven
Baby’s hebben geen wens om de wil van God te doen.
U kunt als baby (Rooms) besprenkeld zijn echter is dit geen Bijbelse onderdompeling na ontvangen en beleden geloof.
De Bijbel roept ook u op om te gehoorzamen aan de oproep tot de doop door onderdompeling:

Handelingen 22:16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op (kan een baby niet!), en laat u dopen(geheel
onderdompelen)
en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.
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Het aanstaande einde van de babybesprenkeling:

De Bijbelse doop na geloof:

Zo is dan de Bijbelse doop door onderdompeling na geloof
weer hersteld en in de plaats van de Roomse
babybesprenkeling gekomen.
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