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De Persoon en het Werk  
van de Heilige Geest 

Les 6/16: De doop met de Heilige Geest 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/holyspir/index.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling (ingekort) en voetnoten door M.V. 

 
 
De sleutelpassage over de doop met de Heilige Geest is 1 Korinthiërs 12:13:  
“Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij 
Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt”.  
De uitdrukking “één lichaam” verwijst naar de Kerk of Gemeente. “En Hij heeft alle dingen aan 
Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die 
Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult” (Efeziërs 1:22-23). “En Hij is 
het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente” (Kolossenzen 1:18). 
De doop met de Heilige Geest is in 1 Korinthiërs 12:13 gedefinieerd als het werk van God waarbij 
gelovigen worden gedoopt (geplaatst) in Christus’ lichaam, de Kerk. Hoe dan wordt een gelovige 
een lid van het lichaam van Christus? Door de doop met de Heilige Geest. 

Noot: Sommige baptistische groeperingen leren foutief dat 1 Korinthiërs 12:13 verwijst naar de 
waterdoop. Zij zeggen dat wanneer een persoon gedoopt is in water hij dan geplaatst wordt in de 
lokale kerk. Zijn interpreteren “één lichaam” als zijnde “de lokale kerk” (zij ontkennen het be-
staan van een universele Kerk). Dus zeggen zij dat de waterdoop het middel is waardoor een 
persoon geplaatst wordt in de lokale kerk (de lokale kerk die samengesteld is uit in water ge-
doopte gelovigen). Echter, het vers zegt niets over water. Het zegt eenvoudig dat de gelovige 
gedoopt of geplaatst is in het ene lichaam. Het zegt niet dat hij in water gedoopt is. De doop met 
de Heilige Geest is iets dat plaatsvindt op het moment van de redding, niet tijdens de waterdoop. 
“En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig [= gered] werden, aan de gemeente toe” (Han-
delingen 2:47). Het vers zegt NIET: “En de Heere voegde dagelijks mensen die gedoopt wer-
den, aan de gemeente toe”. Van zodra een persoon is gered is hij toegevoegd aan de Kerk, het 
lichaam van Christus. In Handelingen 5:14 leren we: “En er werden er steeds meer toegevoegd 
die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen”. Dit impliceert andermaal 
dat op het moment dat een mens gelooft (niet het moment dat hij gedoopt wordt met water) hij 
wordt toegevoegd aan de Heer en aan het lichaam van de Heer, de Kerk. 

Deze passage voorziet ons zo in de sleutel om het antwoord te ontsluiten op de belangrijke vraag 
wanneer de Kerk eigenlijk begon. Als we kunnen determineren wanneer de doop met de Heilige 
Geest begon, dan zullen we ook weten wanneer de Kerk begon.  

De doop met de Heilige Geest werd het eerst voorzegd door Johannes de Doper in Mattheüs 3:11: 
“Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet 
waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”. (En 
vergelijk de parallelle passages Markus 1:8; Lukas 3:16; Johannes 1:33) 
Johannes’ doop was een waterdoop (“Ik doop u wel met water”); Christus’ doop zou een geestelijke 
doop zijn (“Hij zal u dopen met de Heilige Geest”). De “doop met vuur”1 is voor ongeredden en 
betreft oordeel. Deze “doop met vuur” is nog toekomstig (zie Mattheüs 3:12). 
Merk op in dit vers: “Hij zal u dopen met (Grieks: en) de Heilige Geest”. Het werkwoord “zal do-
pen” staat in de toekomende tijd, en geeft dus aan dat deze doop nog toekomstig was toen Johannes 

 
1 Zie over “de doop met vuur”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doop-met-vuur.pdf  

http://www.middletownbiblechurch.org/holyspir/index.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doop-met-vuur.pdf
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de Doper dit zei. Merk ook op dat Christus de Doper is. Hij is het die gelovigen in Zijn lichaam zou 
brengen. Hij is Degene Die Zijn Kerk zou bouwen (Mattheüs 16:18). Christus is ook de Doper in 1 
Korinthiërs 12:13, zoals later zal aangetoond worden. 
In Mattheüs 16:18 zei de Heer: “Ik zal Mijn gemeente bouwen”. De toekomstige tijd van het werk-
woord geeft aan dat de bouw van de Kerk nog niet begonnen was toen Jezus deze woorden sprak. 
De Kerk was toen nog toekomstig. 
Vandaag bouwt Christus Zijn Kerk. “En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan 
de gemeente toe” (Handelingen 2:47). Maar de vraag is wanneer dit bouwprogramma van start 
ging? 
In Handelingen 1:5 voorzei de Heer Jezus dat de doop toen nog toekomstig was: 
“Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na 
deze dagen”. 
Volgens de voorzegging van de Heer zou de doop met de Heilige Geest spoedig plaatsvinden. Toen 
Jezus deze woorden sprak waren Zijn dood en opstanding al achter de rug en stond Hij op het punt 
naar de hemel op te varen, en de doop met de Heilige Geest had nog niet plaatsgevonden, de Heilige 
Geest was nog niet gekomen en de Kerk was nog niet gevormd. Maar de aankondiging in Hande-
lingen 1:5 is erg significant omdat Jezus zei dat de doop met de Heilige Geest “niet lang na deze 
dagen” zou plaatsvinden (niet lang na die tijd). Dit betekent dat het spoedig zou gebeuren, een 
kwestie van dagen. Inderdaad, zoals we zullen zien gebeurde dit 10 dagen later op de dag van Pink-
steren 
De dag van Pinksteren en de unieke gebeurtenissen die toen plaatsvonden, worden beschreven in 
Handelingen 2. In dit hoofdstuk wordt de doop met de Heilige Geest niet specifiek genoemd. Het is 
niet vóór Handelingen 11 dat ons specifiek wordt verteld dat de doop met de Heilige Geest plaats-
vond op de dag van Pinksteren: 
“En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin [op de dag 
van Pinksteren]. 16 En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel 
met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden” (Handelingen 11:15-16). 
Gebaseerd op de duidelijke verklaring in deze passage weten we dat de doop met de Heilige Geest 
voor het eerst plaatsvond op de dag van Pinksteren. Het was toen dat gelovigen voor het eerst ge-
plaatst werden in het lichaam van Christus. Het was toen dat de Kerk begon. 

Handelingen 2 
Joden werden geplaatst in het lichaam van Christus 

Handelingen 8 
Samaritanen (half-Joods, half-Heidens) 

werden geplaatst in het lichaam van Christus 
Handelingen 10 

Heidenen werden geplaatst in het lichaam van Christus 

 
Maar iemand zou bezwaar kunnen maken en zeggen: “De doop met de Heilige Geest in Mattheüs 
3:11 en Handelingen 1:5 verschilt van de doop met de Heilige Geest in 1 Korinthiërs 12:13. In Mat-
theüs 3:11 en Handelingen 1:5 is Christus de Doper, maar in 1 Korinthiërs 12:13 is de Heilige Geest 
de Doper.  
Als we onze Statenvertaling gebruiken (evenals de King James Version) dan lijkt dat zo het geval te 
zijn, maar de Griekse constructie van Mattheüs 3:11 en Handelingen 1:5 is praktisch identiek aan 1 
Korinthiërs 12:13, zoals de volgende tabel illustreert. 
Al deze vier passages spreken over dezelfde doop, en de Griekse constructie is in alle vier passages 
gelijkwaardig, zoals volgende letterlijke overzetting onthult: 
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Passage Griekse constructie 

Mattheüs 3:11 Hij (Christus) zal u dopen met (Grieks: en) de Heilige Geest 

Handelingen 1:5 U zult met (Grieks: en) de Heilige Geest gedoopt worden (door Christus: 
Mattheüs 3:11) 

Handelingen 11:16 Maar u zult met (Grieks: en) de Heilige Geest gedoopt worden (door 
Christus: Mattheüs 3:11) 

1 Korinthiërs 12:13 Ook wij allen immers zijn door (Grieks: en) één Geest tot één lichaam 
gedoopt (door Christus: Mattheüs 3:11) 

 
We zien hier in 1 Korinthiërs 12:13 dat dezelfde Griekse constructie is gebruikt. In onze Statenver-
taling (evenals de King James Version) is het Griekse voorzetsel “en” in dit vers echter vertaald met 
“door”, wat sommigen tot de foute conclusie heeft geleid dat de Geest de Doper is. Maar de passa-
ge moet begrepen worden op deze manier: “Ook wij allen immers zijn met (Grieks: en) één Geest 
tot één lichaam (de Kerk) gedoopt (door Christus)”. 
Niet enkel plaatste Christus ons in Zijn lichaam, maar Hij doopte (ondergedompeld, doordrenkt) 
ons ook met de Heilige Geest. “Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, 
hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest 
doordrenkt” (1 Korinthiërs 12:13). Wij hebben tenvolle de Heilige Geest ontvangen met alle zege-
ningen die deze ontvangst vergezelt: 

“maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden 
hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieu-
wing door de Heilige Geest. 6 Die [“Die” slaat op de Heilige Geest] heeft Hij in rijke mate 
over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker” (Titus 3:5-6). 
“Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest 
ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort” (Handelingen 2:33). 
“Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnen-
ste vloeien. 39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; 
want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was)” (Johannes 7:38-
39). 

De Trooster is gekomen! De belofte van de Vader werd gegeven! De doop met de Heilige Geest 
begon op Pinksteren en duurt voort tot op onze tijd telkens een mens gelooft in Christus. 
Voor andere degelijke bijbelse redenen waarom de Kerk op Pinksteren begon, kan u onze studie 
lezen: “Wanneer begon de Kerk?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/KerkBegin.pdf . 
Als u de Heer Jezus aangenomen hebt als uw Redder (Johannes 1:12), bent u dan dankbaar een lid 
te zijn van het lichaam van Christus (1 Korinthiërs 12:27)? Mensen spreken van “naar de kerk 
gaan” maar hebt u zich gerealiseerd dat u mee de Kerk vormt? U zien als een deel van het lichaam 
van Christus zal een groot verschil maken in uw christelijke leven. God heeft u op een vitale manier 
verenigd met uw Hoofd, de Heer Jezus Christus (Efeziërs 5:30-32), én met elke andere gelovige in 
het Lichaam. De Kerk is geen organisatie; het is een levend organisme waarin het ware leven van 
God leeft (Kolossenzen 1:27; Galaten 2:20). 

Belangrijke grammaticale overwegingen 
We hebben reeds gedemonstreerd dat de grammaticale constructie van 1 Korinthiërs 12:13 identiek 
is met de passages over de doop met de Heilige Geest die we vinden in de Evangeliën en in Hande-
lingen. In elk van deze passages, zo zagen we, is Christus de Doper en Hij doopte met of in (Grieks: 
en) de Heilige Geest. 
Het is mogelijk dat zowel Christus als de Geest deel hebben aan het uitvoeren van de doop. Christus 
kan gelovigen dopen in het lichaam door toe te staan dat de Geest dit werk eigenlijk verricht.  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/KerkBegin.pdf
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Dit wordt geïllustreerd in Johannes 4:1-2. In Johannes 4:1 wordt ons gezegd “dat Jezus meer disci-
pelen maakte en doopte dan Johannes”. In Johannes 4:2 ontdekken we dat “Jezus Zelf niet doopte, 
maar Zijn discipelen”! Hoe kon Hij velen dopen en tegelijk niemand dopen? Het antwoord is dat 
Jezus dit deed door de discipelen toe te staan dat zij het eigenlijke dopen uitvoerden. Het is moge-
lijk dat dit het geval is in 1 Korinthiërs 12:13: Jezus Christus is de Doper (in het licht van Mattheüs 
3:11; Handelingen 1:5; enz.) maar het eigenlijke dopen werd uitgevoerd door de Heilige Geest.  
Dit concept is niet vreemd aan de nieuwtestamentische brieven. We kunnen ermee instemmen dat 
Jezus redt maar dat het eigenlijke reddingswerk uitgevoerd wordt door de Geest van God.  
Zie 1 Korinthiërs 6:11: “Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar 
u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest 
van onze God”. 
Een ander voorbeeld zou een vergelijking zijn tussen Handelingen 10:38 en Lukas 4:18. In Hande-
lingen 10:38 wordt ons gezegd dat God (de Vader) Jezus zalfde met de Heilige Geest. In Lukas 4:18 
wordt ons gezegd dat de Geest Jezus zalfde. Dus God de Vader zalfde Jezus maar Hij gebruikte de 
Geest als Zijn instrument in de uitvoering van deze zalving. 
Het is zeker gepast te zeggen dat Christus christenen onderdompelt in het Lichaam van Christus, en 
dus terecht de titel draagt van de Doper. In Mattheüs 16:18 leren we dat het Christus Zelf is die Zijn 
Kerk bouwt. In Handelingen 2:47 leren we dat het de Heer (Jezus Christus) is die dagelijks toevoegt 
aan de Kerk die moeten gered worden. Beschouw Handelingen 2:33 waar de Heer Jezus Degene is 
die de Heilige Geest uitstort. De Heer Jezus, in perfecte coöperatie met de Heilige Geest volbrengt 
dit grote werk. 

Gedoopt in Jezus Christus 
Gelovigen hebben een heerlijke positie. Zij zijn in Christus. Zij zijn in Gods geliefde Zoon:  
“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, 
alles is nieuw geworden” (2 Korinthiërs 5:17). 
“Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wande-
len, maar naar de Geest” (Romeinen 8:1). 
Hoe kwamen gelovigen in deze positie? Het gebeurt door een geestelijke doop (geen waterdoop). 
Het gebeurt op het moment dat een persoon wordt gered. Dit is het tijdstip waarop God de gelovige 
in Zijn Zoon plaatst: 

Galaten 3: 
“Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.  
27 Want u allen die in Christus gedoopt [geplaatst, ondergedompeld] bent, hebt zich met Christus 
bekleed.  
28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men 
slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in 
Christus Jezus” (Galaten 3:26-28). 
Romeinen 6: 
“Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt [geplaatst, ondergedompeld] zijn, in 
Zijn dood gedoopt zijn?  
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is 
opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.  
5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen 
wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding” (Romeinen 6:3-5). 
De waterdoop is een symbolische doop die een echte doop afbeeldt die plaatsvindt op het moment 
dat een persoon gered wordt. Op het moment van reddend geloof wordt een persoon gedoopt of 
geplaatst in Jezus Christus, met als resultaat dat de persoon nu “in Christus” is. Deze ware doop 
wordt hieronder geïllustreerd: 
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Vermits de gelovige gedoopt werd in Jezus Christus (Galaten 3:27; Romeinen 6:3), betekent dit dat 
we ook: 

1)  gedoopt zijn in Zijn dood (Romeinen 6:3) 
2)  gedoopt zijn in Zijn begrafenis (Romeinen 6:4) 
3)  gedoopt zijn in Zijn opstanding (Romeinen 6:4-5) 
4)  gedoopt zijn in Zijn Lichaam, de Kerk (1 Korinthiërs 12:13). 

Met andere woorden: de gelovige werd geheel geïdentificeerd met Jezus Christus, zozeer dat de 
Heer Jezus tot Saulus van Tarsus kon zeggen: “Waarom vervolgt u Mij?” (Handelingen 9:4). We 
weten dat Paulus de gelovigen vervolgde (1 Korinthiërs 15:9). Waarom zei de Heer Jezus dan: 
“Waarom vervolgt u Mij?” Als het Lichaam lijdt, dan voelt het Hoofd dit! 
De waterdoop is daarom een beeld van deze heerlijke relatie en positie dat de gelovige IN CHRIS-
TUS is. Dus, mag ik als gelovige het volgende zeggen: 

1) Vermits ik IN CHRISTUS ben, werd ik geïdentificeerd met Hem in Zijn dood, begrafenis en 
opstanding (Romeinen 6:3-4) en dus is de waterdoop een afbeelding van het feit dat ik stierf met 
Hem (voor wat mijn oude leven betreft) en dat ik nu deel heb aan Zijn opgestane leven (Galaten 
2:20). 
2) Vermits ik IN CHRISTUS ben, werd ik een nieuwe schepping in Hem (2 Korinthiërs 5:17) en 
dus moet de waterdoop een afbeelding zijn van het feit dat ik niet langer wil leven voor mezelf maar 
voor Degene Die stierf en weer opstond voor mij (2 Korinthiërs 5:15). 
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3) Vermits ik IN CHRISTUS ben, werd ik een lidmaat van Zijn lichaam, de Kerk (1 Korinthiërs 
12:13), en dus moet de waterdoop het getuigenis zijn van het feit dat ik nu een lid ben van het li-
chaam van Christus en geïdentificeerd met alle gelovigen (vergelijk Handelingen 2:41-42). 
4) Vermits ik IN CHRISTUS ben, heb ik complete vergiffenis van zonden (Efeziërs 1:7) dus is de 
waterdoop een symbolisch beeld van het wegwassen van mijn zonden (vergelijk Handelingen 2:38; 
22:16). 
5) Vermits ik IN CHRISTUS ben, ben ik niet meer onder de verdoemenis (of veroordeling; Romei-
nen 8:1) en dus draagt de waterdoop het getuigenis van het feit dat ik vrij van schuld ben en dat ik 
een goed geweten heb van God (1 Petrus 3:21). 
 

Praktische betekenis van de doop met de Heilige Geest 
1.  Ik werd geplaatst in Zijn Lichaam. Ik ben vitaal verenigd met mijn Hoofd Jezus Christus, Die 
mijn leven is (Kolossenzen 3:3-4). Ik ben vitaal verenigd met mijn broeders en zusters in Christus. 
Ik maak deel uit van een levend organisme, dat het leven van God pulseert. 

 

2.  In ben eeuwig zeker en veilig in Christus. Opdat ik mijn redding zou verliezen, zou iemand mij 
uit het Lichaam van Christus moeten verwijderen! Dit zal nooit gebeuren! 
3.  Het feit dat ik met de Heilige Geest gedoopt ben zou christelijke eenheid moeten bevorderen. Er 
is “één lichaam” en “één Geest” en “één doop” (Efeziërs 4:4-6). Elke met Jezus’ bloed gekochte 
gelovige is geplaatst in het Lichaam van Christus, en wij zijn alle medegelovigen van dezelfde 
Kerk. Wij zijn verenigd met hetzelfde Hoofd. Wij zijn gered door hetzelfde bloed. Wij worden be-
woond door dezelfde Geest. Wij zijn kinderen van dezelfde Hemelse Vader. Wij zijn studenten van 
hetzelfde Boek. Wij zijn deelnemers aan hetzelfde leven. Wij zien allen uit naar dezelfde hoop. 
4.  De doop met de Heilige Geest brengt me in een nieuwe en heerlijke positie. Zie onze studie over 
“Wat het betekent IN CHRISTUS te zijn”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/inChristus.pdf  
5.  De doop met de Heilige Geest identificeert mij met Christus in Zijn dood, begrafenis en opstan-
ding. Het werk van Christus, tot stand gebracht door Christus, wordt voor mij erg persoonlijk. Zijn 
dood wordt de mijne. Zijn leven wordt het mijne. Ik stierf met Hem en ik leef met Hem en Hij leeft 
in mij (Galaten 2:20). 
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