
Les 12  Sacrament: de doop 

Doelstelling: de catechisant weet de betekenis van de sacramenten in het algemeen en 
voor zichzelf. Hij kan de waarde van de eigen doop benoemen, en weet standpunt in te 
nemen in de discussie over volwassendoop vs kinderdoop.

Doop in de bijbel: denk ook aan het Oude Testament, de doorgang door de Rietzee en de 
Jordaan



Les 12 Sacrament: de doop 

1. Gedoopt
 Als je al gedoopt bent: wat vind je daarvan? Welke steun geeft het je?

 Als je nog niet gedoopt bent: hoe lijkt het je om gedoopt te zijn, welke betekenis 
heeft dat voor je?

2. Waar komt de doop vandaan?
 Waar gaat het in de Bijbel over de doop?

3. Wat symboliseert de doop?

De doop is één van de twee sacramenten die we in de Gereformeerde kerken 
kennen. In Zondag 25 van de Heidelbergse Catechismus staat dat sacramenten 
'heilige zichtbare tekenen en zegels' zijn, 'die God heeft ingesteld om ons door het 
gebruik ervan de belofte van het evangelie nog beter te doen begrijpen en 
verzegelen. Deze belofte houdt in dat Hij ons om het enige offer van Christus, aan 
het kruis volbracht, vergeving van zonden en eeuwig leven uit genade schenkt.

 Wat is het verschil tussen een teken en een zegel?

 Hoe zie je wat de HERE belooft in het sacrament van de doop? Wat 'tekent' het en 
wat 'verzegelt' het?

4. Alleen volwassendoop?

In de Gereformeerde kerken worden zowel kinderen van gelovige ouders als 
volwassenen die tot geloof zijn gekomen gedoopt. 
In evangelische en baptistische gemeentes wordt het dopen van kinderen 
afgekeurd. Iemand moet eerst zelf tot geloof zijn gekomen en belijdenis doen, 
voordat hij gedoopt mag worden, vinden zij (op grond van bijvoorbeeld Marcus 
16:16).

 Hoe kijk jij tegen dit verschil in visie aan? Kun je je standpunt vanuit de Bijbel 
onderbouwen?

 Wat 'tekent' en 'verzegelt' de doop als je uitgaat van de 'baptistische visie'?

 Probeer een link te leggen met les 10, over de uitverkiezing



5. De lijn van de Bijbel

Als je uitgaat van de Bijbel als een geheel (Oude en Nieuw Testament samen), dan 
zie je dat de HERE na het verbond met Noach (Genesis 9, als beginpunt van een 
nieuwe mensheid) op gegeven moment specifiek een verbond sluit met Abraham 
en zijn nageslacht (Genesis 15,17). 
Als teken van dat verbond vloeit er bloed: jongetjes moeten voortaan op de 8e dag 
na de geboorte worden besneden.
Daarmee laat de HERE zien dat kinderen er helemaal bij horen. Dat is de lijn van 
het Oude Testament: kinderen zijn bij het verbond ingelijfd, ze horen bij Gods volk.
In het Nieuwe Testament zie je dat de HERE niet meer specifiek naar een volk kijkt, 
maar weer naar alle volken, de hele mensheid.
Maar waarom zou dan opeens niet meer gelden dat de kinderen er helemaal bij 
horen, zonder dat dat nadrukkelijk gezegd wordt (nergens lees je dat kinderen niet 
gedoopt mogen worden!)?
Net als in het Oude Testament wordt juist gezegd dat iemand 'met zijn huis' 
(familie, inclusief knechten) wordt besneden/gedoopt (zie bijvoorbeeld 
Handelingen 16:33, vergelijk Handelingen 2:39 en 1 Korintiers 7:13,14)

 Ken je mensen die principieel voor de volwassendoop zijn? Wat kun je in het 
gesprek met hen met de lijn van de Bijbel, zoals die hierboven beschreven staat?

 Heeft Kolossenzen 2:11,12 je op dit punt nog wat te zeggen?


