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De doop in de heilige geest
Is de doop in de Heilige Geest iets aparts of gebeurt dat tegelijk als je je bekeert? Vindt dat plaats als je
wedergeboren wordt…of als je tot geloof komt in de Here Jezus?
Er staat immers duidelijk geschreven dat je alleen door de heilige Geest kunt geloven.
“…dat niemand kan zeggen: Jezus is Here,dan door de heilige Geest.” (1 Cor.12:3)
Geloof is een gave van God, die door de werking van de heilige Geest ons tot een keuze brengt en waarop
we “ja” kunnen zeggen.
“…door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat is niet uit uzelf: het is een
gave van God.” (Ef.2:8)
Maar het geloof en de werking van de heilige Geest daartoe, is niet hetzelfde als de doop in de heilige
Geest.
De Oud-testamentische gelovigen geloofden in God. Ze geloofden in Gods woord en in Gods beloften. Zelfs
in het Oude Testament komen we wonderen en tekenen tegen, profetieën en andere gaven van de heilige
Geest.
Datzelfde zien we met de discipelen in Jezus’ tijd. Ze geloofden in God, in Jezus als Gods Zoon en in Gods
Woord en beloften. Dat belijdt Petrus immers, in Matth. 16:17
“…Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide:
Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard…”
In die tijd waren er velen die zich bekeerd hadden…die gedoopt waren door de discipelen en
niet de doop in de heilige Geest ontvangen hadden.
Hoe hebben ze, uitgezonden door Jezus, het evangelie gebracht en dat mogen onderstrepen met tekenen
en wonderen? Hoe hebben ze zieken mogen genezen en boze geesten mogen uitdrijven. En toch hadden
ze niet de doop in de Geest ontvangen…nog niet. Maar Hij was beloofd!
“…Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,
de Geest der waarheid… de Trooster,de heilige Geest, die de Vader
zenden zal in Mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.”
(Joh.14:15-26)
Jezus belooft dat Hij komen zal en Jezus legt ook uit waarom; de noodzaak van Zijn Geest:
“…indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal
Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde… Veel
heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de
Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet
uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u
verkondigen…” (Joh.16:7-15)
Uit de woorden van Jezus leren we de noodzaak. Maar ook dat de heilige Geest een persoon is en niet een
kracht of iets dergelijks. De heilige Geest en de doop in de heilige Geest kan pas plaatsvinden nadat Jezus
naar de hemel is gegaan.
In het Oude Testament kunnen we duidelijk zien hoe God daar werkte door middel van de heilige Geest.
“…toen greep de Geest des Heren hem aan.” (Richt.15:14)
Daar gebeurde dat bij Simson. Gods Geest woonde niet in hem, ondanks zijn roeping, maar
greep hem aan op die momenten dat God Simson wilde gebruiken.
Datzelfde zien we bij Saul, toen God hem riep, zalfde tot koning en hem een ander hart gaf…
“…de Geest Gods greep hem aan…” (1 Sam. 10:10)
Zo werkte God, door middel van de heilige Geest, bij en in speciale mensen, zoals bij David.
“…van die dag af greep de Geest des Heren David aan.” (1 Sam. 16:13)
Het hebreeuwse woord wat gebruikt wordt is “tsalach“ en betekent letterlijk binnendringen. Er waren
momenten dat Gods Geest Zich binnendrong, om te spreken of te handelen.
Maar na de komst van Jezus kan het anders worden, na het volbrachte werk…het is intenser, inniger.
Johannes de Doper is de eerste die dat machtige gebeuren aankondigt en dat woord gebruikt:
“…Hij, die na mij komt…die zal u dopen met de heilige Geest…” (Matth.3:11)
Hij gebruikt bewust, in Gods opdracht het woord “baptizo”… onderdompelen, zoals hij dat in water deed.
‘Zó…zó zal Hij, Die na mij komt je onderdompelen in de heilige Geest’. Iets wat eerder nooit heeft plaats
gevonden. Dopen…onderdompelen totdat je verzadigd bent. Vol bent.
Dat heeft hij gezien in Jezus…het blijvende van de doop in de heilige Geest. Dat getuigt hij:
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“Ik heb aanschouwd dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel en Hij bleef
op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij, Die mij gezonden had om te dopen met
water, Die had tot mij gezegd: op Wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven
Deze is het, Die met de heilige Geest doopt.” (Joh.1:32,33)
Aan Johannes beloofde God dat er iets nieuws zou komen, dat Jezus zou dopen in de Geest. En dat
onderstreept Jezus later in Zijn onderwijs:
“…Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden,
niet vele dagen na deze.” ( Hand. 1:5)
Dat zei Jezus tegen gelovigen, tegen discipelen die zich tot Hem bekeerd hadden, die in water gedoopt
waren in Jezus’ naam en uitgegaan waren met tekenen en wonderen, dat ze over enige dagen gedoopt
zouden worden met de heilige Geest, na de hemelvaart van Jezus.
Tien dagen daarna, op het Pinksterfeest, werd deze belofte waar gemaakt, zoals Petrus uitlegde:
“…Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door
de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte van de heilige Geest van de Vader
ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort.” (Hand.2:33)
Dát!.. Toen pas! Toen pas werden gelovigen gedoopt in de heilige Geest. Dat was een historisch gebeuren,
de Pinksterdag. Maar Gods dopen in de Geest is niet beperkt gebleven tot de Pinksterdag. Gods dopen in
de heilige Geest is niet alleen maar toen, eenmalig gebeurd, maar het geldt voor de hele mensheid van alle
tijden. Want Petrus ziet het opnieuw gebeuren, als hij in Joppe is en geroepen wordt in het huis van
Cornelius:
“…en toen ik begonnen was te spreken, viel de heilige Geest op hen, evenals in het
begin ook op ons…
Petrus herkende wat daar gebeurde als een herhaling van de Pinksterdag. Alleen in een wat kleinere kring
“evenals in het begin op ons”…
…En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met
water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden. Indien nu God hun op
volkomen gelijke wijze als ons, de gave heeft gegeven…” ( Hand. 11:16,17)
Opnieuw werden er mensen gedoopt in de heilige Geest, op volkomen gelijke wijze! Vanaf
Pinksteren is het mogelijk om de doop in de heilige Geest te ontvangen. Dat gebeurt niet vanzelf, als een
automatisme…als iets wat er bij hoort. Het is geen onderdeel van bekering of van de waterdoop.
Als Paulus later, op zendingsreis, te Efeze komt dan ontmoet hij daar gelovigen, en hij vraagt:
“…hebt gij de heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot
hem: Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een heilige Geest is.” (Hand. 19:1-3)
En dan zien we daar…hoe het werkt, tot vandaag toe:
“… toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen
Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in
tongen en profeteerden.” (Hand. 19:5,6)
Het gebeurde niet tegelijk met de doop in water, maar daarna! Door handoplegging!
Handoplegging…het gebaar van zegenen, van overdragen, van doorgeven. Telkens in de hele
Bijbel lezen we dat het zo plaatsvond, bijvoorbeeld in Samaria, waar door Filippus het evangelie was
gebracht, en vele geloofden in Jezus en zich hadden laten dopen in water.
“Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden
dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van
hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.”
Gelovigen, gedoopt in water in Jezus’ naam…en de heilige Geest was over niemand van hen
gekomen. Daar was iets anders voor nodig.
Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.” (Hand.8:14-17)
Door handoplegging…als een apart gebeuren: de doop in de heilige Geest!
Soms keert God het wel eens om. Misschien om duidelijk te maken dat het echt op zichzelf staat. Dat zien
we als Petrus aan het huisgezin van Cornelius het evangelie brengt.
“...terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen die het woord
hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus waren medegekomen,
stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Want zij hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Toen merkte
Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij
de heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus
Christus.” (Hand. 10:44-48)
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De doop in de heilige Geest is een middel…net als de doop in water. Een middel tot iets…
“…want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt…” (1 Cor.12:13)
Door de doop in de heilige Geest zijn wij allen gedoopt tot het lichaam van Christus! Zijn Geest maakt ons
tot het lichaam van Jezus en daardoor hebben wij ook deel gekregen aan de Goddelijke natuur, zoals Petrus
schrijft in zijn brief:
“…door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor
deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur…” (2 Petr.1:4)
Wat een geheimenis houdt de doop in de heilige Geest dus in!
Daardoor kan de vrucht van de heilige Geest in ons gestalte krijgen, als een nieuwe natuur.
“…de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing… Indien wij door de Geest leven,
laten wij ook door de Geest het spoor houden.” (Gal. 5:22-25)
Als die natuur niet zichtbaar wordt in de gelovige…dan kun je je afvragen of deze de doop in de heilige
Geest wel heeft ontvangen.
Als je gedoopt bent in de heilige Geest, dan kunnen ook alle gaven van de heilige Geest openbaar worden
in je leven zoals God dat wil. Gaven, die door de heilige Geest, gegeven worden tot opbouw van het
lichaam, de gemeente. Gaven die wij niet bezitten…maar Hij, in wie wij gedoopt zijn.
“…aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.
Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de
ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een
werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van
geesten,en aan de ander allerlei tongen ,en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die aan ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.” (1 Cor. 12:4-11)
Aan een ieder staat hier! In andere bijbelgedeelten komen we nog andere gaven en bedieningen tegen.
Het duidelijkste teken van de doop in de heilige Geest is het spreken in tongen. Want heel veel gaven vinden
we immers ook in het Oude Testament terug! Maar het spreken in tongen niet. Dat is pas gegeven na de
doop in de heilige Geest.
Een gegeven dat we nooit mogen omdraaien en beweren dat als iemand niet in tongen spreekt dat deze dan
niet gedoopt is in de heilige Geest. Als je gedoopt bent in de heilige Geest, als de heilige Geest in je woont,
dan “bezit” je daardoor, door Zijn inwoning, alle gaven. Dan kan de heilige Geest alle gaven in je openbaar
maken.
De doop, het ondergedompeld worden in de heilige Geest, is net als de waterdoop éénmalig. Soms is het
nodig om opnieuw vervuld te worden. Om opnieuw bijgevuld te worden met de volheid van de heilige Geest.
Dat kán!...en dat gebeurde ook.
De discipelen hadden met Pinksteren toch de doop in de heilige Geest ontvangen? Maar als zij later voor de
Raad moeten verschijnen en bedreigd worden, dan komen ze samen en roepen naar God. En dan staat er…
“…Here,let op hun dreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw
woord te spreken, doordat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en
wonderen geschieden door de naam van Uw heilige Knecht Jezus.
En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen; en zij werden allen (opnieuw) vervuld met de heilige Geest...” (Hand. 4:29-31)
Opnieuw. Een nieuwe zalving!
De doop in de heilige Geest is iets bijzonders. Een belofte van Jezus voordat Hij heenging en wat God
gegeven heeft.
“…God, die ook Zijn zegel op ons gedrukt heeft en de Geest tot onderpand in onze
harten gegeven heeft.” (2 Cor. 1:22)
….om in eeuwigheid bij ons te zijn.
De doop in water en de doop in de heilige Geest. Beiden behoren ze tot de basis van ons geloof…het
fundament. De eerste beginselen en toch…
“…laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten… zonder
opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God
van een leer van dopen en van oplegging der handen…” (Hebr. 6:2)
Eerste beginselen. Ons fundament: een leer van verschillende dopen.
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