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Vandaag laten twee jonge mensen zich dopen. Zij beslisten om Jezus te gaan volgen 

in geloof, een geloof enkel zoals de schrift leert. (Joh.7:38).  Wanneer wij in het 

nieuwe verbond lezen over dopen, dan stellen wij vast, dat dit dopen het gevolg is 

van iemand die tot levend geloof kwam door de woorden van Jezus.  

Johannes 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de 
woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. 

De apostel Paulus schrijft dat wanneer iemand tot levend geloof in Christus is 

gekomen, ook een “nieuwe schepping” is geworden, met andere woorden, geestelijk 

een nieuw mens. (2 Cor.5:17). Straks komt er de nieuwe wereld. 

Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late 
zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van 

uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen 

Doch het woord bekeren is door de geschiedenis heen een verkeerd begrepen 

woord geworden. Men denkt soms bij bekeren, aan het veranderen van religie, zo 

schrijft ook Wikipedia als verkeerde uitleg.  In het O.T. begreep men hieronder het 

verwijderen van al de afgoden, stoppen met offers brengen aan de Baal, Astarte, 

vruchtbaarheidsgodin, en alle huisgoden. Men begon opnieuw de God van Israël te 

dienen en Zijn geboden te volgen.  

In het N.T. is het een bekeren van “ijdel bedrijf” (Hand.14:15). Men begon mensen 

te eren en te aanbidden door wonderen die ze deden, zoals Paulus! Sommige 

evangelisten worden als het ware vandaag aanbeden! Het is afgoderij zoals 

autowijdingen, bedevaarten, heiligenbeelden, opvolgers van de huisgoden.  
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Bekering van “boosheden”, als Simon de tovenaar met wichelen, waarzeggerij, 

spiritisme enz. Bekering van “dode werken”, wetten van de farizeeërs of kerkelijke 

wetten te volbrengen. Men kan alles doen voor de Here, maar mag niet om in feite  

zichzelf te behagen. Doch alles wat gedaan werd uit liefde tot Jezus zal blijven!    

Waarom is het dopen een noodzakelijke actie, en geen ceremonie? (Matth.3:6) Het is 

gewoon de wil van God zelf. Johannes de doper doopte mensen in het water van de 

Jordaan, onder “belijdenis van zonden”.  

Die mensen geloofden in de vergeving, zoals Johannes leerde en opriep. Doch zij 

hadden de H. Geest niet ontvangen. De Farizeeën kwamen luisteren, naar de 

profeet, maar lieten zich niet dopen. Zij dachten “goede mensen” te zijn en zonder 

zondigheid, deze “geestelijken” kregen hier een gelegenheid te ontsnappen aan 

Gods oordeel! De hemelpoort gaat niet open door onze “goede werken”! 

1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet. 

GOEDE WERKEN? 
 

 

 

 

 

Voorbeeld: Iemand had de mazelen, en komt bij een bepaalde dokter binnen en 

vraagt een oplossing, voor zijn ziekte. De dokter komt tot hem en haalt een soort 

poeder of zalf boven, hij schminkt al de vlekken weg, en zegt: Het is opgelost vriend! 

Deze schminkdoos zijn de goede werken waardoor mensen zondig denken toch 

ergens gered te zullen worden, maar hun zonden (ziekte) zijn niet verdwenen! Jezus 

heeft de wortel van alle kwaad overwonnen, maar men wil Hem niet geloven! (1 

Petr.2:24) (Jes.53:5) 

HEILIGING? 
 

De religieuzen dachten behouden te zijn alleen omdat ze Abraham tot voorvader 

hadden, wat een illusie! Er waren geen vruchten van bekering bij hen te zien. Dit 

principe is er ook nog voor de bepaalde hedendaagse christenen, ik werd gedoopt, 

hetzij als kind, of als volwassen in het Babels christendom, maak u maar geen illusie!   

Velen noemen zich christen, maar doen niet de wil “mijns Vaders”, ze hebben ook 

geen vruchten, en gaan verloren met een Bijbel in de hand!   (Matth.7:20,21) 

Godvruchtigheid, zijn de vruchten van God welke Hij in de mens bewerkt. 
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Johannes sprak: die zal u dopen met  

de heilige Geest en met vuur. 
 
Waarom liet Jezus zich dopen? 
Jezus beleed geen zonden zoals de andere mensen. 

Doch Hij wilde dat openbaar zou worden voor iedereen 

dat Hij van God gezonden was, als de Zoon van God!   

En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods 

nederdalen als een duif en op Hem komen. (Matth.3:16).  

Dopen met de H. Geest. Dit is enkel het werk van 

Jezus zelf! Hij beslist, Hij kent het hart van ieder mens. Hij maakt het verschil tussen 

schijnbekeringen en bekeringen. Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door 

het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;9 niet uit werken, opdat 

niemand roeme.  

Wat is nu een echte bekering?  
 

Het Griekse woord hiervoor: “Metanoeo”. Dit betekent door nadenken tot een 

veranderd inzicht en gedachten komen. Het is geen hersenspoeling, maar een tot 

inzicht komen door de bovennatuurlijke werking van de H. Geest! Scheurt uw hart, of 

verlaat uw eigenzinnigheid. (Joel.2:13) 

Lucas 5:31 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, 
hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.32  Ik ben niet gekomen om 

rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering. 
 
Hier vinden wij door de context, dat met “ziek zijn” zondebesef werd bedoeld! Ieder 
mens is een zondaar, maar zij die denken zichzelf te kunnen rechtvaardigen, zijn als 
de farizeeërs, zonder spijt of berouw over hun slechte daden. Zij behoren niet tot de 
nederige van hart. (Math.5:3) Er bestaan maar twee soorten mensen, behouden 
zondaars en verloren zondaars! 

De werkingen van de H. Geest zijn bovennatuurlijk. 
 

Johannes 16:8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van 
gerechtigheid en van oordeel;9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 

van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet 
langer ziet;11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. 

 

Wie een aangenomen kind van God is geworden, die heeft geloofszekerheid 

gekregen door de overtuiging van de H. Geest. (Rom.8:16,17). De werkingen (gaven) 

van de H. Geest kunnen tot uiting komen bij de bekeerde.   
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Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u, tenzij iemand 

geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk Gods niet binnengaan. 

 

Het water staat hier voor het levende water van 

Gods woord, de Bijbel. De Geest is God welke het 

menselijk denken overtuigt. De mens die het wil 

aanvaarden, aan Hem zal God zich openbaren, na 

schuldbelijdenis. Dit is de doop met de H. Geest of 

de wedergeboorte.  
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