
Doopdienst 20 mei 206; Evert-Jan en Aad 

 

““Gedoopt in de zee” n.a.v. Exodus 14:22,1 Korinthe 10:2 en 1 Petrus 3:21 

 

“Zo gingen de Israëlieten in het midden van de zee op het droge; terwijl rechts en links de 

wateren voor hen waren als een muur.” 

“Want ik stel het op prijs, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk 

waren, allen door de zee heengingen, “vs2 ..allen zich in Mozes lieten dopen en in de wolk en 

in de zee.” 

“..Terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het 

water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een 

afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de 

opstanding van Jezus Christus,” 

 

1. Help Bertje verdrinkt, Buurman kom gauw. 6 jaar, vanaf brug gezien, vriendje vanaf de 

stoep zo het kanaal in viel, onder overhangende struik. Buurman rende. Ik wees de plaats. Hij 

deed een paar grepen en hebbes. Zie hem nog onderste boven in zijn sterke handen, allemaal 

water overgevend. Gered. Later kreeg ik een knaak (1965!!!) 

 

2. Waarom ik dit vertel? Water is niet altijd fijn. Water heeft ook een schaduwzijde. Hoef je 

in ons land eigenlijk niemand te vertellen. 

Je kunt water drinken als gezuiverd is, dorstlessen. Je kunt er zo heerlijk schoon en fris van 

worden. Op water kun je zeilen, varen, surfen en erin vissen en zwemmen. ’s Winters kun je 

soms op het water schaatsen. 

Maar..... je kunt er ook in verdrinken. Water kan iemand dragen, maar je kunt ook opgeslokt 

wordenin de diepte. 

 

3. Twee geschiedenissenin de Bijbel vertellen daar overduidelijk van. Over het grote gevaar 

van water: 

1
e
 Verhaal van zondvloed. Een hele wereldbevolking op 8 mensen na vindt de dood in het 

water; de zondvloed (zie brief van Petrus) 

2
e
 De doortocht door de Rode Zee; het volk Israël overleeft de doortocht, maar de 

Egyptenaren met aan het hoofd de wrede tiran, de Farao verdrnkt met paard en wagens en al. 

 

4. Wat dat met de doop te maken heeft? Vandaag nadruk op andere betekenis van de doop. 

Natuurlijk de doop/ deonderdompeling in het water is een teken van de afwassing van de 

zonden. Zoals het water  het lichaam schoon wast , zo weet je dat alle fouten, zonden, tekorten 

weggewassen zijn. Dat is de blijde boodschap, ook wel Evangelie genoemd. God heeft de 

zonden van de hele wereld om Jezus gelegd. Ze zijn bij God niet meer in tel. Je bent schoon 

gewassen door het Bloed van Jezus. Dat wordt zo prachtig afgebeeld in het ondergaan in het 

water. 

 

5. Vandaag ook een ander aspect, een beetje een vergeten aspect misschien. Ruben heeft daar 

al op gewezen. Zo is de hele doopdienst geleid. Van Pesach naar de Rode zee. Israël is 

uitgetrokken en nu op weg naar het beloofde land. Farao heeft noodgedwongen zijn ijzeren 

greep op het volk moeten loslaten. Daar is heel wat voor nodig geweest. 

Volgens de joodse traditie vond de doortocht door de Rode Zee plaats 7 dagen na de viering 

van Pesach; je weet wel het hele volk was veilig in de huizen dankzij het Bloed van het 

Pesachlam dat op de deurposten en bovendorpel was aangebracht. Daarna komen er 7 dagen 

van ongezuurde broden. Op de laatste dag vieren de Joden de doortocht door de Rode Zee. 



Het is best mogelijk. Wij leven nu ondertussen op de 37
e
 dag. Nog 13 dagen en dan is het 

Sjavoe’otfeest. 

 

6. Israël gaat niet de kortste weg. Want...God heeft zo Zijn eigen wegen. God gaat de Farao 

nog een keer uitdagen. God laat Israël zogenaamd verdwalen. Ze gaan i.p.v. regelrecht naar 

het oosten waar een open weg is  nu naar het zuiden, tussen de bergen door naar......een 

geweldig opstakel; de Rode Zee, of Schelfzee. 

De vijand blijkt dan opeens nog springlevend. De hel lijkt los te barsten. De Farao ziet zijn 

kans schoon. Hij jaagt Israël achterna. Ze kunnen geen kant op. Links rechts bergen, voor hen 

de zee, achter de aanstormende Farao en leger. 

Weer schreeuwen ze tot God: Verward: Is dit het nu. Hebben we het al niet gezegd. Laat ons 

maar. Dan... 

Ex. 14:13: Mozes zei tegen het bange volk: Vrees niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing 

de HEEREN zien (JESJOEAT van JHWH)), die Hij heden bereiden zal; want de Egyptenaren, 

die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. De HEERE zal voor u strijden en gij zult 

stil zijn. Toen zeide de HEERE tot Mozes: wat roept gij luidt tot MIJ? Zeg tot de kinderen van 

Israël dat zij opbreken (voorttrekken)... 

 

7. Of ze willen of niet, ze moeten voortgaan. Loopt die weg dan niet dood. Nee God gaat voor 

Israël en alle komende geslachten een les leren. God vergist Zich nooit. Hij zal ook nu 

verheerlijkt worden, zoals ook in jullie doop. 

De weg loopt niet dood. Nee, voor wie God gehoorzamen niet, niet voor Israël, niet voor Eef 

en Aad, maar wel voor Farao en zijn hele legermachten en ....ook voor allen die 

ongehoorzaam blijven. Al het slechte in deze wereld gaat ondergang tegemoet, geen toekomst 

voor Godvijandige wereldmachten en geesten. God maakt scheiding. Er vindt goddelijke 

discriminatie plaats.  

 

8. Jullie hebben Egypte verlaten, Het duistere dal ligt achter jullie. Jullie staan met je rug naar 

je slavendrijvers met je gezicht sta je gekeerd naar de vrijheid. Je oude leven ligt achter je een 

nieuw, een heel nieuw leven ligt voorje. Je bent God gehoorzaam geweest. Je hebt Gods Lam, 

Jezus aanvaard. Je hebt “Ja, amen” gezegd op het heerlijke feit. Jezus is voor mij de dood 

ingegaan. Zeg het maar eens heel persoonlijk. “Jezus is voor mij Evert-Jan, voor mij Aad de 

dood ingegaan”. Je hebt Pesach gevierd, het feest van verlossing. Van de ene op de andere 

dag, moment vrij. Kan ook wat langer duren. Maar het is een feit. Je bent nu op weg naar het 

Koninkrijk van God. Het duurt niet lang meer. Vandaar is het goed om nu op weg te gaan. 

Ook anderen die aarzelen. Verlaat je oude leven en begin opnieuw. Kom ga met ons op weg 

naar het Heerlijke Koninkrijk van God. 

 

9. Er is een gezegde: Israël was in één dag uit Egypte, maar het duurde 40 jaar  voordat 

Egypte uit Israël was. Maar weten jullie, daarom is er nu juist de doop, de doortocht door het 

water. 

Dat geeft zo weer dat er een definitieve scheiding plaats vindt. Je gaat samen met het hele 

volk Israël toen en met alle gelovigen uit de heidenen  die ingevoegd / ingeënt zijn...het water 

in. Dit water betekent normaal dat je omkomt. Het is een verwoestende zee. Vergelijk dat 

maar eens met de zondvloed. Zoals de hele wereld toen omkwam, toen heel de aarde met 100-

den meters water bedekt was. Het wordt je dood Israël, het wordt je dood Eef, Aad, als je de 

zee ingaat. Je gaat vast en zeker onder en het water sluit zich boven je. Want voorttrekken is 

hetzelfde zeggen als...ga de zee in om te verdrinken. 

 



10. Wacht eens even. Mozes zei het en ik zeg het hem na: “Je zult vandaag het heil van de 

HEERE zien, (in het Hebreeuws staat het zo mooi:Jesjoe’at Adonai: Je zult Jezus zien, 

overwinning)”Je gaat niet het water in om te verdrinken, maar om behouden te worden. Jezus 

was er toen bij en hij is er nu helemaal in eigen persoon bij. God voorziet. Mozes moest de 

staf heffen en er ontstonden twee muren van water een oostenwind blies de zeebodem droog 

(als God iets doet,doet Hij het niet half maar helemaal; Israël kan er op kousevoeten door 

zonder dat de sokken nat worden bij wijze van spreken) God stelt Zich op tussen de 

Egyptenaren en Israël, bovendien verhuist de wolk van vóór de Israëlieten naar achter hen. 

Het verlicht hen en de Egyptenaren tasten in het duister. Zien ook niet wat er gebeurt. 

Israël ziet het pad en gaat, maar niet zonder te geloven. Want stel je voor twee muren van 

water, die tegen natuurlijk overeind blijven staan, zou jij daartussen door durven lopen. Israël 

gelooft aan God en aan Mozes; ze gaan. Ze zullen niet omkomen. Ze hoeven niet om 

tekomen.  

 

11. Net als Noach in de ark. Hetzelfde water dat heel de wereld deed verdrinken was Noach 

en de zijnen tot redding. Het tegenbeeld zegt Petrus redt ons nu ook 

“..Terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het 

water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een 

afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de 

opstanding van Jezus Christus,” 

Je gaat het water in, want je weet Jezus Christus leeft. Je hebt het zelf ervaren, het Lam stierf 

voor mijn zonden. Om bekend te maken dat God Zijn offer heeft geaccepteerd, dat wij nu 

Rechtvaardig zijn, deed Hij hem opstaan.  

Jezus is gedoopt (volgens Markus 10:28) met een doop waarmee wij niet gedoopt kunnen (en 

gelukkig ook niet hoeven) gedoopt worden. “Al Uw golven en al Uw baren zijn over mij 

heengegaan” staat er in Psalm 42 over de Heere Jezus  

 

12. Nee, Eef en Aad. Jullie gaan het water in, maar je gaat niet verdrinken. Je gaat alleen in 

geloof mee in alles wat Jezus gedaan heeft. Bedenk dat je met hem gestorven bent, je bent met 

heel je oude leven met hem ondergegaan en je staat met hem op. Je komt hierin niet om. Je 

mag alshetware met kurkdroge voeten naar de overkant. Zoals het volk Israël. Ze gingen door 

het water, droogvoets. Het water was hun ten leven i.p.v ten dode.  

 

13. Wel de achtervolgers, wel de Farao en zijn medehandlangers (geen medelijden, denk aan 

alle jongentjes die in de zee werden geworpen en aan alle tranen van Israëlische mannen en 

vrouwen. Toch ook geen medelijden met Hitler toen die zich opblies) 

Ook jullie oude leven blijft achter. Alle slavendrijvers die jullie gekend hebben. Al je zonden 

die je achtervolgen willen. Ze zijn geworpen in de diepte van de zee, en het is verboden te 

vissen schrijft Corrie ten Boom. Want bedenkt God gedenkt de zonden niet meer, maar de 

boze heeft wat dit betreft een geweldig geheugen en zal jullie proberen zonden in herinnering 

te brengen.  

 

14. Let op je gaat door het water naar de overkant. Er is een definitieve scheiding. Je kunt niet 

meer terug, je wilt toch ook niet meer terug!!!  

De doop betekent wat het betekende voor Noach en zijn familie. Zij dreven op het water en 

een nieuwe wereld opende zich langzamerhand voor Noach.  

Het ondergaan in het water wat jullie zo doen betekent nu voor jullie hetzelfde. Al het oude is 

voorbij gegaan. Alles in jullie wat tegen de wil van God ingaat, de Bijbel noemt dat vlees/ of 

oude mens, is met Christus verdronken. Je mag bedenken; het is verdronken. Je bent 



gestorven en je leven is met Christus verborgen in God. Je bent opgewekt met Christus. Een 

nieuw leven ligt voor je.  

Een leven uit God, het leven van Jezus is je deel. Je bent daarom ook een medeërgenaam van 

Hem. Het mooiste wat er is, mee te erven met  Hem en mee te erven met Israël. Bedenk 

daarom de dingen die boven zijn (waar Christus is)  niet die op de aarde zijn. (Kol 3:1-4) 
(betekent niet dat je met je gedachte in de wolken, in de hemel bent, of dat de hemel je bestemming is, Want we verwachten 

Hem hier op aarde terug om Messias van Israël en Redder van alle volken te zijn) 
15. Als je aan de overkant staat terugkijkt zul je niet anders dan kunnen zingen; want wie 

verlost is, die definitief afgerekend heeft met de achtervolgers, is dankbaar. 

Wie beseft dat Jeshoe’a de verlossing en de overwinning gegeven heeft is opgewekt en wil 

zingen. Wil feestvieren. Zoals Mozes en alle Israëlieten dat deden. Het lied van Mozes dat hij 

zong met de Israëlieten is vol van lofprijs om wat God heeft gedaan. Mirjam met alle vrouwen 

moeten wel dansen van vreugde en spelen op de tamboerijnen (zo jong waren ze niet meer 

hoor, Mozes was de 80 al gepasseerd en Mirjam was een paar jaartjes ouder; dus oudere 

mannen en vrouwen houd u niet in) 

“Hij is mijn kracht, mijn lied (mijn psalm), Hij is mij tot JESJOE’A geweest 

(Ozi v’Zimrat jah, v’jehi li lisjoe’a) Tot heil, tot overwinning.” Amen Jesjoe’a, Dank U Vader 

voor wat U schonk in Jesjoe’a, Amen. 

 

(In Openbaring wordt gezegd dat de verlosten, Israël en alle ingeëenten, nog eens aan een 

rand van de zee zullen staan. Dat zal dan  geen zee van water zijn maar een vuurzee. Weer 

komen ze niet om, en zingen het lied van Mozes én van het Lam. 

Dat zou moeite waard zijn om verder op door te gaan.) 

 

 

 


