
Hoofdstuk 20.1
Van de Heilige Doop (1)

• In O.T. twee sacramenten (vorige les)
– Pascha en besnijdenis

• Ook in N.T. twee sacramenten
– Heilig Avondmaal (Hfd. 20.2)
– Heilige Doop (deze les)

• Voor die tijd werd er ook gedoopt
– Onder de heidense godsdiensten
– Ook onder Israel:

• Proselietendoop 
– Doop van heidenen die tot Jodendom overgingen
– Betekenis:

1) afwassing van hun heidens verleden = 
afscheid heidendom

2) Daarnaast besneden = inlijving in Israel
» Voor deze doop was geen Goddelijk bevel
» Was dus geen sacrament



Van de Heilige Doop (2)

• Doop onder Israel (vervolg):
– Doop door Johannes

• Uit de hemel gegeven
– Matth. 21:25: De doop van Johannes, vanwaar was die? Uit den 

hemel of uit de mensen?
• Op Goddelijk bevel

– Joh. 1:33: maar Die mij gezonden heeft om te dopen met water.
• Door Drie-enig God goedgekeurd

– Luk.3:22 En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde …… , en dat 
er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn 
geliefde Zoon, ….

– Is dezelfde als de Christelijke doop
– Teken: Zuiver water (v/a 1 en 2)
– Betekenis (zegel) wordt bij v/a 5 en 6 uitgelegd 

• Verschil?
• Doop Johannes ziet op nog te volbrengen werk 

van Christus
• Christelijke doop ziet op het volbrachte werk van 

Christus 



Van de Heilige Doop (3)
• Waarom ergerde men zich aan Doop van Johannes?

– Matth. 1:25: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, … ?
– Omdat hij ook besneden Joden doopte = gelijkstelling Jood en 

heiden
• Doop is door Christus ingesteld

– Matth. 28:19:  Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende 
in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes

– In de plaats van de besnijdenis
– Form. H.D.:Dewijl dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen 

is, zo zal men de kinderen, als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn 
verbond, dopen

• Zoals geboorte en besnijdenis kan de Doop maar eenmaal 
plaatsvinden (v/a 13)

• Overeenkomst Besnijdenis - Doop
– Zichtbare prediking van inlijving in Genadeverbond

– Zie Gen. 17:11 en Kol. 2:11-13

• Verschil:
• Besnijdenis bloedig sacrament
• Doop onbloedig sacrament



Van de Heilige Doop (4)

• Teken van de Heilige Doop
– Gewoon water (v/a 1 en 2)

– Hand. 6:36: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

• Zonder enige toevoeging
– Ezech. 36:25: Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein 

worden

– Hoeveelheid water niet van belang (v/a 4)
• Onderdompeling (gebruikelijk in begin N.T.-tijdperk en 

thans bij Baptisten)
• Begieting
• Besprenging (in later tijd en tot nu toe algemeen)

– Onderdompeling is sterk beeld
– Rom. 6:4: .. met Hem begraven door den doop in den dood, …

– Maar, besprenging is Bijbels verantwoord
• betekenis wordt ook besprengen genoemd!

– Hebr. 12:24: En tot den Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en 
het bloed der besprenging, 

– Zie ook Ezech. 36:25 



Van de Heilige Doop (5)

• Wettige eisen doopsbediening:
– Door bevoegde personen

– Matth. 28:16-19 En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: 
…..  Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende  …. 

• Bevoegd wil zeggen dat iemand in betreffende kerk (ook 
roomse priesters!) in het ambt moet staan

• Onbevoegd zijn vrouwelijke predikanten
• Onbevoegd zijn personen die niet in het ambt staan (b.v. 

bij de roomse nooddoop) (v/a 9)
• Gebruik doopsformule (v/a 8)

– In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
– Matth. 28:19: dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons 

en des Heiligen Geestes
• Dopen in de naam van geloof, hoop en liefde is niet wettig

• Doop moet plaatsvinden in een kerkdienst. Waarom?
– Is tot versterking van het geloof

– Mark. 16:15-16: predikt het Evangelie allen creaturen. Die geloofd zal 
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden;



Van de Heilige Doop (6)
• Betekenis Heilige Doop (v/a 5 en 7)
• Afwassing van de zonde door het bloed en de Geest 

van Christus
– H.C. v/a 69: dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest van de 

onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik 
uitwendig met het water, … , gewassen ben.

– 1 Joh. 1:7: en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van 
alle zonde.

• God bevestigt en verzegelt in de Doop Zijn 
Genadeverbond

– Hand. 2:39: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, ….. 
– HC v/a 73: omdat Hij ons …….  wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk

van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het 
water gewassen worden

– Uitwendig voor alle gedoopten
– 1 Kor. 10:1-5: En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee,… 

Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; 

– Inwendig alleen de uitverkorenen
– Gen. 17:20-21: En aangaande Ismaël heb Ik u verhoord…….; Maar 

Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten,



Van de Heilige Doop (7)

• De Doop betekent en verzegelt de heilsweldaden
– Wedergeboorte

– Titus 3:5: door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen 
Geestes.

– Rechtvaardigmaking (v/a 6)
– Hand.2:38: gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der 

zonden

– Heiligmaking (v/a 6)
– Hand. 22:6: Sta op, en laat u dopen en uw zonden afwassen.

– Volharding
– 1 Petr. 3:21: maar die een vraag is ener goede consciëntie tot God, 

– Gemeenschap der heiligen 
– 1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam 

gedoopt,

– Plicht tot godzalig leven (v/a 14)
– Matth. 28:19b: lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

• Aan de uitverkorenen
• 1 Petr. 1:2:  De uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in 

de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des 
bloeds van Jezus Christus:



Van de Heilige Doop (8)
• Niet voor alle gedoopten gelijk
• Uitwendige heiliging (is afzondering van de wereld)

– Voor alle gedoopten
– Zij leven op ‘het erf van het verbond’ en ontvangen 

uitwendige zegeningen, zoals:
• Verkondiging Evangelie
• Voorbede van Gods gemeente
• Weerhoudende genade = bewaard worden voor de zonde

– 1 Kor. 10:2-4: allen onder de wolk waren, en allen door de zee 
doorgegaan zijn, En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de 
zee, en allen dezelfde geestelijke spijze gegeten hebben, En allen 
denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; 

• Inwendige heiliging (inlijving in het wezen van het verbond
– de uitverkorenen
– De weldaden van het Genadeverbond worden hun 

in de doop voorwerpelijk verzegeld
– HC v/a 73: … dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk 

gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden.



Van de Heilige Doop (9)

• Wat betekent ‘voorwerpelijke’ en ‘onderwerpelijke 
genade’? 

• Bij de doop van uitverkorenen:
– Kan genade reeds in het hart gewerkt zijn

• Dat is de onderwerpelijke genade
– Wordt genade als toekomstig goed toegezegd en 

verzegeld
• Dat is de voorwerpelijke genade

• Net zo min als bij de besnijdenis:
– Moet genade reeds in het hart gewerkt zijn

• De OT-eis was: ‘ten achtste dage’
– Wordt genade door het sacrament gewerkt (v/a 12)

– 1 Kor. 10: … in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad.
– Mark.16:16: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; 

maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
– Dit kan gelezen worden als: ‘die niet zal geloofd hebben, AL WARE HIJ OOK 

GEDOOPT, zal verdoemd worden.



Van de Heilige Doop (10)

• Kinderdoop Bijbels? (v/a 10)

• Christus’ bevel is toch?:
– Mark. 16:15-16: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie 

allen creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

• Dus eerst geloven, dan dopen?
– Dit is het zendingsbevel

• Geldt op plaatsen waar Evangelie nooit geweest is
• Waar de Heere Zijn Kerk heeft, geldt het bevel om 

te dopen voor:
– Alle  kinderen die ‘op het erf van het verbond’ = uit 

christelijke ouders geboren zijn (ook bij adoptie)
– OT - Gen. 17:13: De ingeborene van uw huis ..
– NT - Hand. 2:39: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, ……

– Allen die zich bij de kerk willen voegen 
– Hand. 2:39: en allen  die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze 

God toe roepen zal.



Van de Heilige Doop (11)

• Bijbelse grond kinderdoop (vervolg)
• O.T. en N.T. zijn niet te scheiden

– Doop kwam in plaats van besnijdenis
– Kol. 2:11-12: In Welken gij ook besneden zijt…. met een besnijdenis 

die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der 
zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem 
begraven in den doop, .. 

– Zoals in OT kinderen besneden werden, worden in 
N.T. kinderen gedoopt 

– Gen. 17:12 :Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden
– Hand. 18:8 :En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den 

Heere met geheel zijn huis, …. en werden gedoopt.

• Bijbels bevel om te dopen geldt ook degenen waarvan 
de Heere bekend heeft gemaakt dat ze verworpen zijn

• Zie  Izak en Ismael
– Gen. 17:25: En Ismaël, zijn zoon, was dertien jaar oud, als hem het 

vlees zijner voorhuid besneden werd

• Zie  ook Jakob en Ezau 



Van de Heilige Doop (12)

• Plicht van alle gedoopten (v/a 14)
– Zich onderscheiden van de wereld

– Rom. 12:2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig

– Genademiddelen gebruiken (kerkgang enz.)
– Staan naar de betekende zaak = bevindelijke kennis van 

het waar zaligmakend geloof.

• Veel gestelde vragen:
– Wat is dopen met de Geest of met vuur ? =  de uitstorting van 

de Heilige Geest
– Matth. 3:11 Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen
– Hand. 2:4-5 En van hen werden gezien verdeelde tongen als  van vuur

– Wat betekent de bloed-doop? = de marteldood ondergaan
– Wat betekent groot-doop? Dat gebeurt wanneer de kinderdoop in 

een gemeente lang verwaarloosd is
– Zijn alle gedoopte, jonggestorven kinderen zalig? (D.L. I.17) 

• Ook hiervan geldt dat er verworpenen en uitverkorenen zijn. Alleen 
voor de uitverkorenen geldt dat hun de betekende zaak 
geschonken wordt.



Van de Heilige Doop (13)

Huiswerkvraag

1. Wat heeft Ezechiel 36:25 ons te zeggen met 
betrekking tot de manier waarop de Heilige 
Doop bediend mag worden?


