
Besprenkeling of onderdompeling 
 

door: A. de Jager 
 

Ezechiël 36:35; Hebreeën 11:28 

 

Vraag: 

Wat is het verschil tussen doop door onderdompeling 
en die door besprenging? Verklaring van Ezechiël 
36:25 en Hebreeën 11:28. 

Antwoord: 

Wanneer er in Ezechiël 36:25 gezegd wordt dat God 
Israël reinigen zal van al hun zonden door rein water op 
hen te sprengen, wordt ongetwijfeld gezinspeeld op de 
reiniging van de Israëliet in Numeri 19. Daar is sprake 
van het levend water (rein water) verbonden met de as 
van de rode vaars, waarmee de onreine moest 
besprengd worden. God zal in de toekomst zijn volk 
Israël met het Woord in aanraking brengen en daardoor 
wederbaren tot een nieuw volk. Zij zullen tot erkenning 
komen van zonde en schuld en God zal hun vergeven. 
Dat is de uitwerking van de besprenging met het reine 
water, het zegenrijke gevolg van de inwerking van 
Gods Woord. Nicodemus had als leraar in Israël 
moeten weten dat Israël zonder deze werking van het 
Woord, werking door water en Geest, het koninkrijk 
Gods niet kon ingaan.  

In Hebreeën 11:28 wordt duidelijk gesproken over de 
besprenging van het bloed. Dit wijst op het bestrijken 
met bloed van beide zijposten en de bovendorpel van 
de deur tot beveiliging van de eerstgeborene. Wanneer 
er van de toepassing van het bloed sprake is wordt 
steeds gesproken over besprenging. Zie o.a. Leviticus 
1:5; 4:6; 16:14; Hebreeën 12:24; 1 Petrus 1:2. Onze 
harten zijn besprengd (met het bloed) en zo gereinigd 
van een kwaad geweten. Dopen is onderdompelen en 
dat besprengen geen dopen kan betekenen wordt wel 
duidelijk, doordat in verschillende teksten tegelijk van 
dopen en besprengen wordt gesproken (zie o.a. Lev. 
4:6; 14:6; 7:51; Num. 19:18). Spreekt de Schrift dus 
van dopen dan is dit onderdompelen, besprengen blijft 
besprengen en geen mens heeft het recht deze twee 
begrippen met elkaar te vereenzelvigen.               

 
Als een Heiland, trouw en goed, 
stortte Hij zijn kostbaar bloed, 
om dit bij zijn God te brengen 
en ons daarmee te besprengen. 

(Lied 54 vers 3 Bundel “Geestelijke Liederen”) 
 

 

Oorsprong: Uit het Woord der Waarheid jrg. 1 blz. 109  

Titel: - 

 

Besprenkeling of onderdompeling  1


	Vraag:
	Antwoord:

