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Inhoud. Met die doop stel Christus Homself aan sy kinders bekend as die Een wat hulle in sy 

liefde insluit en laat bly. Dit is hoe die leraars dit moet bedien. Die doop is nie ŉ teken 
waarmee die geestelikes hulle bekeerlinge bekendstel nie.  

 

Skriflesing. Joh. 1:19- 34; 1 Joh. 4:13- 19; 5:6-12; 

 

Teks 1 Joh. 4:13 Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy  

                           Gees gegee. 

 

Tema: Ons doop maak bekend dat Christus ons met die Heilige Gees gedoop het. 

 

1.Moet ons soos Jesus gedoop word of moet ons deur Jesus gedoop word?  

 

Dit is die saak wat die apostel Johannes in hierdie evangelie en ook in sy briewe 

hanteer.  

 

Die spesifieke wyse waarop Johannes hierdie saak hanteer sien ons in twee 

belangrike en baie spesifieke inhoude wat hy weglaat oor Jesus se doop.  

 

Die berig dat Jesus met water gedoop is ontbreek.  

 

Dit is nie sommer ŉ onbedoelde weglating nie want die geleentheid van Jesus se 

doop word spesifiek vermeld in hoofstuk 1 verse 29-34. Alhoewel die geleentheid 

vermeld word, word niks gestel oor die feit dat Johannes Jesus met water gedoop  

het nie. 

 

Die apostel maak doelbewus hierdie weglating.  

 

Daarmee wys hy dat die belangrike van Jesus se doop is nie dat Hy deur Johannes 

met water gedoop is nie, maar die belangrike is die aankondiging oor wie Jesus is  

en wat Hy gaan doen. 

 

Die tweede saak wat hy glad nie vermeld nie, is Johannes se oproep tot bekering, 

soos dit in al die die ander Evangelies baie pertinent genoem word.  

 

Ons kan daarom nie uit die Johannes Evangelie ŉ preek maak of enige voorskrifte 
maak dat jy op die selfde wyse waarop Jesus met water gedoop is, met water 

gedoop moet word nie. Daar is net gewoon geen inligting dat en hoe Hy met water 

gedoop is en daarom kan sy doop nie in hierdie Evangelie of briewe as voorbeeld 

gebruik vir hoe lidmate met water gedoop moet word nie. 
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2.Hierdie verswygde inligting moet ons met ander inligting saam lees wat ons ook 

net in die Johannes Evangelie kry.  

 

Daar word gestel dat Jesus se dissipels net soos Johannes die Doper ook mense 

gedoop het. Om enige misgissing te voorkom stel die apostel dan in 4 vers 2 

uitdruklik dat Jesus self nooit iemand op aarde met water gedoop het nie. 

 

Dit is dus duidelik dat Jesus nooit vir sy dissipels ŉ voorbeeld gestel het hoe mense 
met water gedoop moet word nie. Hy het niemand ooit gedoop nie. Daarom kan 

niemand doop met die aanspraak dat dit is hoe Jesus mense met water gedoop het 

nie. 

 

3. Wat wys hierdie getuienis ons? 

 

Johannes die Doper het Jesus gedoop om Hom as die Christus bekend te stel. Hy 

het Jesus gedoop om Hom as die Christus uit te wys en aan te kondig wat die 

Christus kom doen. 

 

Dit is die belangrike van Jesus se doop, nie hoe Hy met water gedoop is, in die 

woestyn, in ŉ rivier, hoeveel keer Hy onderdompel of besprinkel is nie. Dit is hoekom 
die feit dat Hy met water gedoop is nie eers genoem word deur die apostel nie. Dit is 

ook hoekom gewys word dat Jesus nie self met water gedoop het nie. Dit is nie die 

belangrike van wie Jesus is en wat Jesus doen nie. 

 

Johannes die Doper se doop met water maak Jesus as die Christus bekend: 

 

Hy is die lam wat die sondes wat die wêreld wegneem  

en  

Hy is die Christus wat mense met die Heilige Gees doop.  

 

4.Dit is die betekenis van JR se doop vanoggend met water. Dit stel bekend wie 

Christus vir JR is. Hy is die Een wat JR se sondes as lam gedra het en Hy, Jesus, is 

die Christus wat JR met die Heilige Gees gedoop het. 

 

Hoe het Jesus Christus JR met die Heilige Gees gedoop? 

 

Dit word vir ons verkondig in 1 Johannes 5 verse 6 en 8. Hier word gestel in vers 6 

dat Christus is die Een wat deur die water van sy dood en die bloed van sy dood na 

ons gekom het. In vers 8 word gestel dat daar drie is wat getuig: die Gees, en die 

water en die bloed. 

 

Johannes gebruik hier die Joodse regstelsel waarin die getuienis van drie mense wat 

presies dieselfde getuig het se getuinenis as waarheid bevestig is.  
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Daar is drie dade van Jesus Christus wat presies dieselfde getuig. 

 

Sy doop waardeur Hy deur water gekom het, 

Sy dood waar Hy as die lam van God gekom het en  

Sy Gees, waar Hy die Een is wat die Heilige Gees ontvang en gee. 

 

Die doop van Jesus wys dat Hy in die plek van sondaars kom staan het. Dit is soos 

dit in Johannes 1 vers 14 gestel word: “Die Woord het mens geword en onder ons 

kom woon.” Hierdie “mens word” beteken in die Grieks “sondige mens” word.  

 

Sy dood is die offerdood waarin Jesus die lam is, die offerlam vir die sonde van 

sondaars, sodat hulle nooit self die offerlam vir hulle sonde sal wees nie. 

 

Die Gees wat Jesus gee is die Gees wat ons in alles wat Jesus as Christus is insluit 

en laat deel. 

 

5.Al drie hierdie dade van Jesus gaan oor preselfde saak. Dit is nie drie verskillende 

sake of drie verskillende geestelike ervarings asof jy eers soos Jesus gedoop word 

met water, dan daarna deur Jesus se bloed gereinig word en dan daarna die Heilige 

Gees ontvang nie. 

 

As dit só sou werk dan getuig hierdie drie sake van drie verskillende dinge en dit is 

juis die krag van Johannes se aankondiging dat in al drie is daar een en dieselfde 

saak waaroor getuig word. 

 

Hierdie een saak word in 1 Johannes 4 vers 13 só opgesom: “Hieraan weet ons in 

Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee.” 
 

Die doop deur die Gees is die doop waarmee Christus ons insluit in alles wat Hy as 

mens in ons plek is: hierdie eenheid met Hom word aangedui dat “ons in Hom bly”. 
Hierdie in Hom bly beteken Hy laat ons in die gemeenskap van wie Hy as mens in 

ons plek is, deel. 

 

  Die doop deur die Gees beteken dat Hy sluit ons uit die oordeel van God uit en 

  sluit ons in God se liefde in. Dit is hoe hierdie “Hy bly in ons” deur Johannes net 

  ŉ paar verse verder verduidelik word in vers 17: 
 

“Hierin het die liefde sy doel volkome bereik: ons het niks te vrees vir die 

oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld leef ons reeds in deur die liefde net soos 

Jesus in die liefde is.” Die liefde wat Christus vir ons het, is die liefde tussen die 

Vader en die Seun. In hierdie liefde is daar geen veroordeling meer vir sondaars nie. 

 

Dit is wat die beteken om met die Gees gedoop te word: ons deel in die liefde wat 

die Vader vir sy Eniggebore Seun het: “Ek in hulle en u in My, sodat hulle volkome 



Ons doop maak bekend dat Christus ons met die Heilige Gees gedoop het. 

 

Bladsy 4 van 9 

 

een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet net 

soos u My liefhet.”(Joh.17:23). 

 

Die Gees laat Hy in ons bly! 

 

So doop Christus ons met die Gees: Hy laat ons in Hom bly en Hy in ons. 

 

6.Hoekom doop ons vanoggend vir JR met water? 

 

Met presies dieselfde rede waarop Johannes die Doper met water gedoop het! 

 

Johannes se antwoord oor hoekom hy doop en wat sy doop met water beteken, 

antwoord hy met die spreuk: “Ek is nie werd om sy skoene los te maak nie.” 
 

Met hierdie spreuk wys Johannes dat hy nie mense wat sý volgelinge is, doop nie.  

 

Dit is die bedoeling van sy ondervraging deur die amptelike kommissie van die Jode 

uit Jerusalem gewees: hy kon net onder bepaalde voorwaardes gedoop het en hulle 

wou bepaal of hy aan die voorwaardes voldoen. 

 

Hy kon gedoop het as: 

 

 hy Elia was, die profeet wat net voor die Christus kom, weer sou terug kom na 

Israel toe en hulle tot God sou bekeer het;  

 hy kon gedoop het as Hy die Profeet was, die een wat nes soos Moses weer 

die Israeliete tot bekering sou bring;  

 en volgens die Fariseërs kon hy gedoop het as hyself die Christus was want 

die Christus sou almal tot die Joodse vroomheid bekeer het. 

 

In die Joodse vroomheid was die doop ook deur Fariseërs aan hulle bekeerdes 

bedien. Die hoof van die bekeerde familie is besny en die res van die familie is met 

rituele water skoon gewas om te wys dat met hulle bekering tot die Jodedom het 

hulle hul self van hulle heidense lewe gereinig. 

 

Die Jode het bekeerde volgelinge gedoop! 

 

Met hierdie spreuk wys Johannes die Doper sy verhouding met Christus as een wat 

met water doop teenoor Christus wat met die Gees doop. Johannes doop nie as ŉ 
volgeling van Jesus mense wat tot bekering kom en Johannes se volgelinge is nie.  

 

Hy doop as slaaf.  
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Volgelinge het nooit hulle geestelike leiers se skoene losgemaak nie. Hulle het ander 

liefdes takies en persoonlike takies gedoen. Skoene losmaak was egter nie vir 

volgelinge nie. Dit was vir slawe. 

  

Daarom word die vermelding van bekering in die ander evangelies doelbewus nie 

genoem nie: die waterdoop het geen waarde vir die doop met die Gees nie. Dit deel 

dit nie mee nie en bewerk ook nie die doop met die Gees nie. 

 

Die verhouding tussen die waterdoop en die doop met die Gees is die van ŉ slaaf 
wat nie eers die skoene van sy eienaar mag losmaak nie. Dit is hoe die waterdoop 

bedien moet word: as slawewerk van die Christus, nie as volgelinge en meelopers 

van die Christus wat mense na die Christus bekeer nie. 

 

Want net Christus doop met die Gees. Net Christus laat mense deel in die 

gemeenskap dat Hy in hulle is en hulle in Hom. Geen geestelike leier kan hierdie 

gemeenskap bewerk of meedeel nie. Geen geestelike leier kan sy volgelinge as sy 

bekeerdes doop, soos die Fariseërs dit gedoen het nie. 

 

Al wat slawe met die waterdoop kan doen, is om te wys wie is die Christus vir hulle 

wat met water gedoop word. 

     

 Die dominee is net die slaaf wat skoene losmaak, nie die volgeling van Jesus wat vir 

Jesus mense bekeer en doop nie. Ons doop JR om te wys wie is Christus vir en in 

JR se lewe. Christus het JR met die Gees gedoop. 

 

7.Christus is die Here wat die Heilige Gees ontvang het en aan JR gegee het. Deur 

hierdie gawe bly JR in Christus. Hy deel in alles wat Christus vir hom gedoen het en 

vandag nog steeds is as die Woord wat vlees geword het. 

 

Deur hierdie gawe bly Christus in JR. JR is vry van die oordeel oor sy sonde en leef 

in die liefde van die Vader wat Hy vir sy Eniggebore Seun het.  

 

Ons mag nooit as kerk van die Here iemand doop om die een wat gedoop word se 

geestelike lewe, se bekering, se oorgawe of liefde vir God bekend te stel nie. 

 

Dit is en bly die doop van die Fariseërs. Daarom is JR se doop nie bedoel om iets 

van sy geestelike lewe en dade bekend te stel nie. 

 

Dit is hoe geestelike leiers hulle volgelinge doop. Met die doop stel die geestelike 

leiers hulle bekeerlinge en volgelinge aan die wêreld openbaar bekend.  

 

Wie van u kan onthou watter dominee het jou gedoop? 
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Dit is presies hoe dit moet wees. ŉ Mens moet nie die dominee se naam onthou wat 
jou gedoop het nie. Hy was ŉ slaaf wat slawe werk gedoen het. Ons onthou die Here 
wat ons met die Gees doop, nie sy slawe wat ons met water doop nie. Die doop met 

water herinner ons aan die Here wat ons met die Gees doop, nie die slaaf wat jou 

met water gedoop het nie. 

 

8. Ons doop nie soos die Jode en alle ander geestelikes nie. Ons doop JR sodat ons 

deur die doop met water kan bekendstel wie is Christus, wie is Christus vir JR en wat 

doen Christus vir JR. 

 

Christus het JR met die Heilige Gees gedoop. Christus het die Heilige Gees ontvang 

en ook vir JR gegee. Hy is ingesluit en bly in Christus en Christus bly in hom. 

 

Wie wil dit keer dat ons JR doop met water? 

 

Want daardie persoon moet dan verklaar dat JR buite Christus is en Christus nie in 

JR bly nie. Daardie persoon moet verklaar dat JR nog onder die oordeel van God 

buite God se liefde is. 

 

Die Gees wat Christus ontvang en gee is die verbondsgees van Esegiël 36: 24- 

 

“Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak en  

julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan 

word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle ŉ 
nuwe hart en ŉ nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ŉ 
hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my 

voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon 

wat Ek aan julle voorvaders gegee het, julle sal my volk wees en Ek sal julle God 

wees.” 
 

Hierdie Gees van Esegiël 36 het Christus JR mee gedoop. Hy bly in Christus en 

Christus bly in hom. 

 

9.Daarom sal hierdie teken JR altyd herinner in wie hy moet glo. Hy is deur Christus 

gedoop met die Gees en hierdie Gees sal hom altyd herinner wie Christus vir hom is 

en hom laat leef in die geloof dat hy in Christus is. 

 

Hierdie teken sal hom altyd oproep tot geloof in Jesus Christus. Want hierdie teken 

stel Christus bekend. 

 

 Wie hierdie teken verander na die teken waarmee mense hulle eie geestelikheid 

bekendstel of die teken waarmee geestelikes hulle bekeerlinge bekend stel, vernietig 

die geloof in Jesus Christus.  
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Vir hulle het die doop ŉ teken van geestelike eenheid tussen leiers en volgelinge 

geword: van leiers wat nie meer slawe van die Christus wil wees nie, maar 

verteenwoordigers van God wil wees. Vir hulle het dit ŉ teken geword dat jy in hulle 
geestelikheid ingelyf is en in hulle geestelikheid bly. 

 

Ons doop JR om die Christus bekend te stel: Christus het hom met die Gees 

gedoop. Hy bly in Christus en Christus bly in hom. 
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Eksegetiese notas. 

 

 Die Johannes evangelie vermeld nie dat Jesus gedoop is deur Johannes die 

Doper nie. 

 Die Johannes evangelie vermeld dat Jesus se dissipels gedoop het nes 

Johannes, 3:22 en 4:1 maar wys spesifiek daarop dat Jesus nie mense met 

water gedoop het nie 4:2. 

 Johannes wys dat Jesus die Een is wat mense met die Heilige Gees doop, nie 

met water nie. 

 Johannes wil beklemtoon wat is die verskil tussenhulle wat met water doop en 

Hy wat met die Heilige Gees doop: Johannes én Jesus dissipels. 

 Dit sluit aan by die priester en leviete van Jerusalem wat ŉ afvaardiging stuur 
om ŉ ondersoek te doen oor Johannes die Doper se optrede en sy gesag om 

te doen wat hy doen: of hy die Christus is. Dit is spesifiek die Fariseërs wat 

ook waterrituele gebruik het wat vra hoekom hy doop as hy nie die Christus is 

nie. 

 Hulle het verwag dat die Christus of die persoon wat net voor die Christus sou 

optree met water sou doop. Hierteenoor word spesifiek gestel dat Jesus wat 

die Christus is nie met water doop nie.  

 Die aanstoot wat Johannes die Doper gegee het met sy doop was dat hy Jode 

wat reeds bekeerde Jode was gedoop het. Dit was teen die Joodse 

vroomheid dat bekeerde Jode gedoop word. Heidene wat tot die Joodse 

vroomheid bekeer is, is die hoof van die gesin besny en die res van sy familie 

gedoop as teken van die afwassing van die heidendom se omreinheid. John 

Morris. 

 Die Johannes evangelie vermy enige verwysing van die doop as iets wat volg 

op bekering. Die bekeringsoproep van die 3 sinoptiese evangelies ontbreek 

om ŉ baie spesifieke rede. 
 Die doop deur water is om Jesus bekend te stel as die Christus, spesifiek as 

die lam van God volgens die profesie van Jesaja: “Daar is die lam van God” 
1:31, 32, 3:29-36. 

 Die doop is die teken wat wys wie Christus is en wat Christus doen: Hy doop 

met die Heilige Gees. Jesus is die Een op wie die Gees kom en bly, Hy doop  

 met die Heilige Gees. 1:33. 

 Die verskil tussen die Jode en Christus se doop word so aangekondig: Uit sy 

oorvloed het ons almal genade op genade ontvang God het die wet deur 

Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 

1:16,17. 

 Die Gees wat Christus gee, leer en herinner aan alles wat Christus doen 

14:15; lei in die waarheid: dat die wêreld veroordeel is in hulle sonde maar dat 

wie in Christus bly nie veroordeel word nie. 

 Die enigste verwysing na Jesus se doop en die betekenis van sy doop deur 

Johannes as skrywer vind ons in 1 Joh.5: 6-9. Hier stel Johannes presies 

dieselfde betekenis van Jesus se doop as die 3 sinoptiese evangelies. Dit is 
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om as sondaar in die plek van sondaar gedoop te word: om as Lam van God 

gedoop te word. 

 Die belangrike is dat die drie getuienisse presies ooreenstem volgens die reg 

want as dit nie presies ooreenstem nie, dan is dit nie waar nie: water, bloed 

en Gees dui op presies dieselfde getuienis. Dit kan nooit drie verskillende 

sake wees nie.  

 Die koms van Jesus is deur water en bloed. Hierdie koms dui op sy koms om 

Here en God te wees soos Hy deur die dissipels na sy opstanding aangeroep 

word. Die Woord het mens geword, onder sondaars kom woon. 

  Bloed in 1 Joh 1:7 wys op die heilsdaad dat Jesus ons van elke sonde reinig. 

 Die gawe van die Gees is dat ons in Christus bly en Hy in ons 1 Joh.4:13. Dit 

is om in die liefde van God te bly vir ons. ŉ Liefde waarin daar geen oordeel is 
nie en geen vrees is nie.  

 Dit is die getuienis van die doop, die bloed en die Gees: ons bly in Christus en 

Christus in ons: ons bly in God se liefde. 

 Doop roep tot geloof – dat jy in God se liefde bly: 1 Joh.5:11. 


