GERED DOOR WATER
Door: Ron Sorg
Dit is niet een uitgebreide Bijbelstudie maar een antwoord naar aanleiding van vragen met
betrekking tot: “behouden door water” in:
1Petrus 3:20-21: 20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods
eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat
is acht) zielen behouden werden door het water.
21
Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der
vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de
opstanding van Jezus Christus;
Vragen:
--Kunt u dit vers uitleggen, in het bijzonder “waarin weinige zielen behouden werden door
het water ” en “Waarvan het tegenbeeld de doop, ons nu ook behoudt”?
--Zal Israël de waterdoop praktiseren als het profetische programma weer wordt hervat? Als
Israël gedoopt moet worden, bij hervatting van het profetische programma, wat is daar dan de
bedoeling van? De functie van het priesterschap?
Het antwoord:
In 1Petrus 3:20-21 gebuikt Petrus het voorbeeld van Noach en de zondvloed (water) om de
belangrijkheid van de doop, voor de Joden in de dagen van Petrus, toe te lichten en dat is
eveneens van toepassing voor de toekomstige heiligen in de grote verdrukking; dit alles maakt
deel uit van het profetische programma van God. Petrus zegt dat Noach en zijn familie gered
werden door water, want het was het water van het oordeel dat Noach en zijn familie scheidde
van het oordeel van God. Het was het water, of de zondvloed, dat Noach en zijn familie
scheidde van de heidenen van zijn tijd, die verteert werden door de toorn van God, en
bijgevolg werd Noach en zijn familie gered, Matth.24:37-41:
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des
mensen.
38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en
ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de
toekomst van de Zoon des mensen.
40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten
worden.
41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal
verlaten worden.
Zoals u weet wordt water in de Bijbel verbonden met zuivering (Exodes 29:1-4)* en
scheiding (Efeziërs 5:26)**.
*Exodes 29:1-4: 1 Dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen, dat zij Mij het
priesterambt bedienen: neem een var, het jong eens runds, en twee volkomen rammen;

2 En ongezuurd brood, en ongezuurde koeken, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met
olie bestreken; van tarwemeelbloem zult gij dezelve maken.
3 En gij zult ze in een korf leggen, en zult ze in den korf toebrengen, met den var en de twee
rammen.
4 Alsdan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst;
en gij zult hen met water wassen.
“Efeziërs 5:26: Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters
door het Woord;
Een ander voorbeeld hiervan wordt gevonden in Matth.3:7-12+ en Matth.13:36-43++ wanneer
het vuur (in de verdrukking) het koren van het kaf scheidt (gelovigen van ongelovigen), de
één wordt gered en de ander wordt verdorven. In beide gevallen is het zo dat de gelovigen
worden gered door water en door vuur.
+”Matth.3:7-12: 7 Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen,
sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den
toekomenden toorn?
8 Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.
9 En meent niet bij uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat
God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.
10 En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede
vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens
schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met
vuur dopen.
12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn
schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
++”Matth.13:36-43: 36 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis.
En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des
akkers.
37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het
onkruid zijn de kinderen des bozen;
39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der
wereld; en de maaiers zijn de engelen.
40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn
in de voleinding dezer wereld.
41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk
vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;
42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der
tanden.
43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die
oren heeft om te horen, die hore.
Daarom zegt de Statenvertaling (1977) in 1Petrus 3:20, DOOR het water. Dit is het waarom
Petrus de zondvloed gebruikt om uit te leggen dat de waterdoop de Joodse heiligen op
dezelfde wijze red zoals het water Noach en zijn familie redde; want de waterdoop reinigt en
scheidt deze Joodse heiligen af van de afvalligen in die dagen.

De waterdoop is het middel of poort van toegang waardoor de kleine kudde, of het
overblijfsel van Joodse gelovigen, gespaard zal worden voor de vurige toorn gedurende de
periode van de grote verdrukking (Matth.3:1-12; Lukas 12:32; Mark.1:4 en 14-15 en 16:16;
1Petrus 4:7)* en ze zullen het Koninkrijk van God beërven als Christus terugkomt naar de
aarde (Lukas 12:32; Daniël 2:44)**. Het bereidt hen voor op hun dienst als
priesters….(Exodes 29:1-4; 1Petrus 2:9-10)***.

*”Matth.3:1-12: 1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van
Judea,
2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
3 Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem
des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht!
4 En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn
lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig.
5 Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de
Jordaan;
6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.
7 Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij
adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?
8 Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.
9 En meent niet bij uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat
God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.
10 En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede
vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens
schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met
vuur dopen.
12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn
schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
“Lukas 12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden
het Koninkrijk te geven.
“Mark.1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot
vergeving der zonden.
“Mark.1:14-15: 14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende
het Evangelie van het Koninkrijk Gods.
15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en
gelooft het Evangelie.
“Mark.16:16: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal
geloofd hebben, zal verdoemd worden.

**”Lukas

12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen,
ulieden het Koninkrijk te geven.
“Daniël 2:44: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk
verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen

ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar
zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.

***”Exodes 29:1-4: 1 Dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen, dat zij
Mij het priesterambt bedienen: neem een var, het jong eens runds, en twee volkomen rammen;
2 En ongezuurd brood, en ongezuurde koeken, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met
olie bestreken; van tarwemeelbloem zult gij dezelve maken.
3 En gij zult ze in een korf leggen, en zult ze in den korf toebrengen, met den var en de twee
rammen.
4 Alsdan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst;
en gij zult hen met water wassen.
“1Petrus 2:9-10: 9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een
heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit
de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart,
maar nu ontfermd zijt geworden.

