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                                  2 Konings 5:1-14 

Naäman was 'n dapper, ryk en beroemde bevelhebber vir die 

weermag van Sirië wat melaatsheid gekry het, die mees 

gevreesde siekte in Bybeltye. Melaatsheid het isolasie van 

geliefdes beteken en 'n stadige, ellendige dood. ‘n Hebreeuse 

slavin wat in Naäman se huis gewerk het, het gesê as haar 

meester net na die profeet Elísa in Israel sou gaan, sou hy 

Naäman van sy melaatsheid genees. 

Gewillig om te gryp aan enige draad van hoop, het Naäman die 

lang reis na Israel aangepak. By hom was 'n klein groepie 

persoonlike lyfwagte en skatte van die koning om vir hierdie 

wonderwerk te betaal. Toe Naäman uiteindelik voor die nederige huis van die profeet 

Elisa gestaan het, wou hy nie uitkom nie, maar in plaas daarvan het hy sy dienaar gestuur 

met hierdie eenvoudige instruksies: “Gaan heen, was jou sewe maal in die Jordaan; dan 

sal jou vlees terugkeer, en jy sal rein wees.” 2 Konings 5:10  

Die profeet se bevel het geïmpliseer dat Naäman vuil was! Om sewe keer homself te 

wees – en dit nog in 'n modderige rivier – was te veel gevra vir die trotse Siriese generaal. 

In woede het Naaman sy perde omgedraai en begin huis toe ry. Maar om Damaskus te 

bereik, moes Naäman by die Jordaanrivier verby ry. Terwyl hy verbygaan, het Naäman se 

dienaars hom aangemoedig om die profeet se raad te probeer. Hy het toe sy perd gestop, 

en die wapenrusting neergelê wat die verskriklike bewyse van sy melaatsheid bedek het. 

Naäman het stadig in die water van die Jordaan geklim. Ses keer het hy onder die water 

gegaan sonder enige resultate, maar toe hy die sewende keer opkom was die melaatsheid 

weg! Sy vel was so suiwer en gesond soos ‘n baba s’n.  

Net soos Naäman herstel het, kan jy ook 'n nuwe-geboorte ervaring hê! 

 

Lees elke Bybelvers en vul die oop spasies in.  

GEHEIME 
PROFESIE VAN 

DIE 

11. ‘n Rivier van Lewe 
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1. Watter Nuwe Testamentiese profeet het die Jordaanrivier gebruik om te 

doop of te reinig? 

Mattheus 3:1, 5-6  In daardie dae het ________ die _______ opgetree en in die woestyn 

van Judéa… En Jerusalem en die hele Judéa en die hele omtrek van die Jordaan het 

uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van 

hulle sondes.  

NOTA: Die evangelies begin en eindig met die onderwerp van die doop. Dit is duidelik dat dit 'n 

baie belangrike onderwerp vir Jesus is (Mattheus 28:18-19).      

    

                                                                                                                                                                             

2. Watter glorieryke Bybelseremonie simboliseer 'n "reiniging" van die 

melaatsheid van sonde? 

Handelinge 22:16 Staan op, laat jou ____ en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van 

die Here aanroep.  

NOTA: Die Bybel instelling van die doop simboliseer (1) die afwassing van die sonde van mens 

se lewe, sowel as (2) die nuwe geboorte. 
 

3. Volgens die Bybel, hoeveel verskillende soorte doop is aanvaarbaar? 

Efesiërs 4:5  een Here, een geloof een _____  

NOTA: Ten minste 15 verskillende seremonies word vandag die doop genoem, maar volgens die 

Bybel is daar net een ware doop. 

 

4. Wat beteken die woord "doop"? 

Kolossense 2:12  omdat julle saam met Hom ________ is in die doop, waarin julle ook 

saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek 

het.  

NOTA: Die Griekse woord "baptizo" beteken "onderlaag", "duik onder" of "onderdompel". 'n 

Persoon is nie gedoop tensy hy heeltemal onderdompel, of begrawe, in water is nie. Hierdie 

woord "baptizo" word altyd in die Bybel gebruik met verwysing na die heilige instelling van die 

doop. Die Griekse woorde vir "besprinkeling" of "giet" word nooit gebruik nie. 

 

5. Jesus is ons voorbeeld. Hoe was Hy gedoop?  
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Markus 1:9, 10 En in daardie dae het Jesus van Násaret in Galiléa 

gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dadelik toe 

Hy ______ uit die water, sien Hy die hemele skeur  

NOTA: Johannes het Jesus gedoop deur onderdompeling in dieselfde 

rivier waar Naäman gereinig is van melaatsheid. Let daarop dat hulle "in" die Jordaanrivier was 

(nie op die rivieroewer nie) en dat Jesus uit die water uitgekom het. Dit is waarom Johannes 

gedoop het in "Enon naby Salim, omdat daar baie water was" Johannes 3:23. Christene moet die 

voorbeeld van Jesus volg (1 Petrus 2:21), wat gedoop is deur onderdompeling " om alle 

geregtigheid te vervul." Mattheus 3:15. 

 

6. Hoe het Filippus die tesourier van Ethiopië gedoop? 

Handelinge 8:38-39 en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; 

en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water ________, het die Gees van die Here 

Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het 

sy weg met blydskap gereis.  
 

7. Watter ander waarhede word deur die doop gesimboliseer? 

Romeine 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net 

soos Christus uit die dode ________ is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 

‘n nuwe lewe kan wandel.  

NOTA:  Die doop simboliseer Christus se dood, begrafnis en opstanding. Daar is eerstens dood 

van sonde, dan die begrawe van die ou lewe van sonde in die water, en uiteindelik die opstanding 

uit die water na 'n nuwe lewe. Die doop deur onderdompeling pas perfek by die simboliek. Die 

lewe van sonde sterf, dan is daar ‘n kort afwesigheid van asem terwyl die persoon wat gedoop 

word agteroor in die water leun tot die liggaam ten volle bedek, of begrawe, is in die water. Dan 

word die persoon opgewek uit die water, met 'n vars asem soos 'n pasgebore baba, om 'n 

heeltemal nuwe lewe te leef - dit simboliseer die opstanding. Geen ander vorm van doop pas by 

hierdie Bybelsimboliek nie. Sommige sê hulle hou Sondag heilig ter ere van die opstanding, 

maar hierdie praktyk word nooit in die Bybel genoem nie. 
 

8. Hoe belangrik is die doop?  

Markus 16:16 Hy wat glo en hom laat doop, sal _____ word; maar hy wat nie glo nie, sal 

veroordeel word.  

Johannes 3:5 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en 

Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 
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NOTA: Die doop is duidelik deur die Skrif vereis as noodsaaklik. Maar wanneer die doop 

onmoontlik is, soos dit vir die dief op die kruis was, dan gee Jesus daardie persoon krediet vir Sy 

doop (Mattheus 3:15). 

 

9. Watter geseënde seremonie kan vergelyk word met die doop? 

Galasiërs 3:27  want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus 

_______.   

NOTA: Die doop is soos die huwelikseremonie. Die Bybel sê: "Want jou 

Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam” Jesaja 54:5. Soos 

'n vrou haar man se naam in die huwelik neem, so neem die Christen vir 

Christus se naam – en dit is waarom hulle Christene genoem word. Albei seremonies moet 

gebaseer wees op liefde en toewyding as hulle betekenisvol gaan wees. Die doop is net so 

noodsaaklik vir die Christelike lewe as wat 'n troue is vir 'n huwelik. 

 

10. Watter opdrag het Jesus net voor sy hemelvaart aan Sy volgelinge gegee? 

Mattheus 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en _____ hulle in die 

Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees  

NOTA: Petrus het hierdie opdrag gevolg toe hy op Pinksterdag aan die berouvolle mense gesê 

het, “Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus” 

Handelinge 2:38.  

 

11. Watter Bybelse kwalifikasies moet die doop voorafgaan? 

A. Verstaan Jesus se leringe (Mattheus 28:19-20) 

B. Glo al Jesus se leringe (Markus 16:16) 

C. Bekeer van sonde (Handelinge 2:38) 

D. Glo met jou hele hart (Handelinge 8:37) 

E. Besluit om totaal weg te draai van sonde (Lukas 3:7-8; Romeine 6:5-6) 

F. Aanvaar Jesus as jou persoonlike Verlosser en ondervind die nuwe geboorte (2 

Korinthiërs 5:17; Johannes 3:3, 5) 

NOTA: Aangesien 'n baba nie aan enige van die bogenoemde stappe kan voldoen nie, is dit 

natuurlik nie skriftelik om 'n kind te doop totdat hy oud genoeg is om die evangelie te verstaan 

nie. 
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12. Waar het al die valse vorms van die doop ontstaan? 

Markus 7:8 Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die __________ 

van mense vas  

NOTA: Doop deur onderdompeling was die enigste vorm van doop wat tydens die Bybeltye en 

eeue na die kruis beoefen is. Misleide mans het ander vorms van doop bekendgestel ter wille van 

gerief. God se heilige instelling van die doop was verdraai en die waardevolle simboliese 

betekenis was verduister. 

 

13. Wat sê die Bybel oor diegene wat die leerstellings van mens bo die 

waarheid van God stel? 

Mattheus 15:9 Maar __________ vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van 

mense is.  

Galasiërs 1:8 Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in 

stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees! 
 

14. Maar vervang die doop van die Heilige Gees nie die doop van 

onderdompeling deur water nie? 

Handelinge 2:38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word 

in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die 

Heilige _______ ontvang. 

NOTA: Nee! Let op dat terwyl Petrus gepreek het (Handelinge 10:44-48), die Heilige Gees op 

almal geval het wat geluister het al was hulle nie gedoop nie. Maar selfs al het hulle reeds die 

doop van die Heilige Gees ontvang, het Petrus daarop aangedring dat hulle ook in water gedoop 

moes word.  

15. Is dit ooit aanvaarbaar om meer as eenkeer gedoop te word? 

Handelinge 19:2-5  en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig 

geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is 

nie. En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die 

doop van Johannes. Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop 

en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus 

Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle _______ in die Naam van die Here Jesus.  

NOTA: Eendag toe Paulus in Efese gepreek het, het hy 12 mans gevind wat deur Johannes die 

Doper gedoop is, maar wie nog nooit van die Heilige Gees gehoor het nie. So toe hulle hierdie 

aansienlike nuwe lig ontvang het, is hulle weer gedoop. Net so, as 'n persoon heeltemal sy 
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Christelike ervaring verloor het, kan hy weer gedoop word wanneer Hy na die Here terugkeer. ‘n 

Persoon kan ook weer gedoop word as hulle nie volgens die Bybelse metode gedoop was nie.  

 

16. Gaan die doop saam met die aansluiting by 'n kerk? 

Handelinge 2:41 Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar 

is op dié dag omtrent drie duisend siele ________.  

Handelinge 2:47 En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. 

Kolossense 3:15 waartoe julle ook in een liggaam geroep is 

Kolossense 1:18 En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente 

1 Korinthiërs 12:13 Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam 

NOTA: Die Skrif is baie duidelik. Al God se mense word na een liggaam geroep, die kerk, en 

ons betree dit deur die doop. Na geboorte moet 'n baba in 'n gesin geplaas word vir koestering, 

beskerming en groei. 

17. As ek die doop weier, wie se raad weier ek? 

Lukas 7:30 Maar die Fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van _____ aangaande 

hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie.   
 

18. Toe Jesus gedoop was, wat het sy Vader gesê? 

Markus 1:9, 11 En in daardie dae het Jesus van Násaret in Galiléa gekom en is deur 

Johannes in die Jordaan gedoop… En daar het ‘n stem uit die hemele gekom: U is my 

geliefde Seun in wie Ek ‘n _____ het.  

NOTA: Wanneer enige persoon kies om weg te draai van sonde en gedoop te word, dan is God 

baie gelukkig.   

 

Jou keuse  

Wil jy begin met die voorbereiding vir die heilige ritueel van 
die doop, sodat God van jou kan sê, "Jy is my geliefde seun of 
dogter in wie ek ‘n welbehae het"?  

 

ANTWOORD: ___________________  
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Aanvulling   

Hierdie deel bevat nog inligting vir verdere studie.  

 

Die Model Doop 

Jesus is nie gedoop omdat Hy reiniging van sonde nodig gehad het nie, want Hy was sondeloos 

(1 Petrus 2:22). Dit is hoekom Johannes die Doper so verward was toe Jesus by die Jordaanrivier 

gekom het en gevra het om deur Johannes gedoop te word. Johannes het gesê: "Ek het nodig 

om deur U gedoop te word, en kom U na my toe?" Mattheus 3:14. 

So hoekom is Jesus gedoop? Daar is drie hoofredes. Eerstens is Hy gedoop namens diegene wat 

nie self gedoop kan word nie. Soms wanneer mense wat in ‘n tronk of ‘n hospitaal is die Here 

aanneem laat omstandighede dit nie toe dat hulle gedoop kan word nie. Jesus gee hulle krediet 

vir Sy doop. Die dief aan die kruis was een voorbeeld (Lukas 23:43). Tweedens was Jesus 

gedoop as ‘n voorbeeld, dat ons in Sy voetstappe sal volg (1 Petrus 2:21). Derdens was Jesus 

gedoop sodat ons, deur Sy ervaring te bestudeer, kan weet wat om te verwag deur geloof.  

Om te illustreer, kom ons neem die volgende verse woord vir woord en kyk wat ons van ons 

doop kan verwag. Mattheus 3:16-17 “En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water 

opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif 

neerdaal en op Hom kom. En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in 

wie Ek ‘n welbehae het.” 

Die hemele gaan oop = Ons het toegang tot God. 

"Hy sien" = Ons geestelike oë word nou oopgemaak, wat ons nuwe begrip en persepsie gee. 

"die Gees van God" = Ons erken Sy leiding. 

"soos 'n duif neerdaal" = Vrede kom liggies in ons harte. 

"'n Stem uit die hemele" = Ons sal daardie klein stemmetjie hoor. 

"my geliefde Seun" = Ons word aangeneem in sy koninklike familie en word burgers van 'n 

ander land. 

"in wie Ek ‘n welbehae het" = God gee ons volle aanvaarding en vergifnis. 


