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Wat ons verbind: gelovig gedoopt 
Onderwijs Baptistengemeente Harderwijk 
 
 

Waarom dopen? 
 

1. Jezus werd zelf gedoopt (Math. 3:13-17) 
2. Jezus geeft de opdracht aan zijn discipelen om te dopen (Math. 28:19) 
3. Het teken om je te vereenzelvigen met de dood en opstanding van Jezus (Romeinen 6: 1-14) 

 
 

Wat is de betekenis van het woord dopen? 
 
1.1 Betekenis van het woord 
 
Bapto  = onderdompelen in vloeistof 
Iz  = nadruk op het doen van de handeling 
Baptizo  = doen onderdompelen in vloeistof (dopen in en niet dopen met)  
 
 
1.2 In welke context staat dopen? 
 
Handelingen 2:37 en 38 

 Wat moeten we doen? (nu we geraakt zijn door de boodschap over Jezus Christus) 
 Vraag van Joodse mannen die naar Jeruzalem gekomen waren om het Joodse pinksterfeest 

te vieren. 
 Petrus: Bekeer je en laat je dopen 
 Dopen volgt op het tot geloof komen/bekering (handelingen 2:38) 
 Dopen is de logische volgende stap na persoonlijk geloof.  

 
Geloof:  
dat Jezus de Zoon van God is (handelingen 8:36-38) 
voor je zonden gestorven is 
Door God uit de dood is opgewekt (romeinen 10:9-12) 

 
Anderen kunnen niet voor je geloven. Het gaat om een persoonlijke keuze en een persoonlijke relatie 
met God door een relatie met Christus. 
 
Marcus 16:15,16:  
 
Jezus geeft een duidelijke relatie tussen Geloven en Dopen 
 

 Niet dopen is niet behouden?  
 Doop is geen magische handeling maar een uitdrukking van je geloof. 
 Zonder geloof wordt je geoordeeld. 
 Zonder doop en mét geloof ben je wel behouden (Romeinen 10:9) 

 
(persoonlijke opmerking: zonder doop laat je wel een stuk van de opdracht en van je getuigenis 
liggen) 
 
Hebreeën 6:1 en 2:  
 
bekering, geloof, doop. Hier wordt de doop genoemd als onderdeel van het geloofsfundament. 
 
 

2. Wat druk je met de doop uit? 
 
Symbool van: 
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1. Begrafenis romeinen 6:1-11 (grammaticale vorm die Paulus gebruikt drukt de 
daadwerkelijke link aan dood en opstanding van Christus uit) 

 
Adam kwam tot zonde  effect de dood, Zonde heeft macht over je lichaam. Door ‘dood’ te gaan  
ben je af van de macht van de zonde. 
 

a. Dood 
b. Begraven 
c. Opstanding 

 
Dopen is een verkondiging van je dood met Christus en van je opstanding met Hem. Je ontvangt een 
nieuwe leven. Vaak hoor je dat mensen die bekeert zijn en zich laten dopen ook daadwerkelijk een 
verandering hebben in hun denken, emoties en willen. Mensen uit de omgeving herkennen dat. 
 

2. Kracht van het kruis: 1 petrus 3:20 reiniging is al geweest, maar de doop drukt de kracht van 
het kruis uit. 

 
Uiterlijk teken van een innerlijke verandering! 

 
 

Op dit punt een uitstapje naar wat de doop niet is 
Niet teken van verbond: besnijdenis: 

 
1. Verbond met Abraham: nageslacht en land: genesis 12:1-4 en Genesis 17:10 

 
Ontwikkeling van de besnijdenis is: besnijdenis van het hart (al door Mozes ingezet in deut 
10:16 , jeremia 4:4) 
 
Daar duikt de, in mijn beleving, vreemde stap op in het doopformulier kinderdoop in de 
plaats van de besnijdenis. voert Kol 2:11, 12 aan: 
 
We bekijken de tekst 
 

 Besnijdenis niet van mensen handen.  
 Van Gods wegen dus niet de besnijdenis van Abraham 
 Besneden door: afleggen van het lichaam van het vlees: dood gaan. 
 Besnijdenis van Christus: verwijst niet op de 8

e
 dag 

 Context geeft de betekenis: Jezus dood. 
 
Kinderdoop is niet de besnijdenis. Als er al een vervanging van de uiterlijke besnijdenis 
is dan is dit de besnijdenis van het hart, zoals de Bijbel zelf aan geeft (o.a. 
deutronomium 10:16) Het uiterlijk teken werd vervangen door een innerlijke 
gebeurtenis. 
 
Huis teksten (Cornelius, Lydia en gevengen bewaarder van Fillipie, allen beschreven in het 
Bijbelboek handelingen) Opsomming van eigenschappen. 
 

Allen gehoord 
Allen tot geloof 
Allen ontvingen de Geest 
Allen spraken in tongen 
Allen werden behouden 
Allen lieten zich dopen 

 
Conclusie uit de huisteksten: horen (spreken tot), geloof, bekering en doop gaan 
samen. 
 
Praktisch dilemma: iedereen onderdompelen behalve de kinderen die werden besprenkeld? 
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2. Gemeente niet in de plaats van Israël. 
 
 Romeinen 11:25 & 26 Deel is verhard, maar Israel zal wel behouden worden (nazaten 

van Abraham en Izaak) 
 Deel is geparkeerd (Israel) 2

e
 belofte is vervuld in Christus. 

 
We zien dus opnieuw het beeld: 
 
Doop  = symbool van geloof dat dood, begraven en opstaan uitdrukt 
Besnijdenis = teken van landsbelofte aan Abrahams nageslacht (zijn zaad) 
 
 
Praktijk van Jezus zelf en in de tijd van de eerste gemeente:  
Joden werden besneden (belofte van het land) en ze lieten zich laten dopen als symbool van 
hun geloof in Christus. handelingen 2 en ook andere plaatsen. 
Jezus was besneden, zoon van de wet geworden en gedoopt door onderdompeling. 
 

3. Waarom zou jij je laten dopen? 
 

 Omdat het de opdracht is van Jezus. 
 Handelingen geeft de link aan (handelingen 2, Marcus 16, Matheus 28) 
 Handelingen 22:16 waarom wachten? (Paulus doop) 

 
Het is voor jou een: 

 
 Daad van geloof 
 Getuigenis  
 Publiek kenbaar maken van een leven met en vanuit Christus  

 
 Waarom koppelen we lidmaatschap en doop? Omdat we de opdracht, die Jezus gegeven 

heeft, serieus nemen. Het is dus niet zo dat als je lid wil worden je je moet laten dopen. Maar 
als we opdracht uitvoeren kom je tot geloof, je laat je dopen en met die 2 keuze wordt je 
onderdeel van de gemeente van Christus wereld wijd (1 cor 12:13) en van de concrete 
gemeente in je eigen omgeving. 

 
Na een hele reeks teksten is het beeld duidelijk. 

 
Geloven en Dopen horen bij elkaar. 

 

4. Wat kan je weerhouden om je te laten dopen? 
 
Hindernissen: 
 

Je weet niet wat je moet doen: 
 Geloof! 
 Spreek een oudste aan 
 Gesprek over je geloof 
 Aankondiging in de gemeente 
 Doopdienst en welkom in de gemeente 

 
Traditie: 

 Wat je lang mee gekregen hebt is vertrouwd 
 Onderzoeken en de Bijbelse waarheid in praktijk brengen 

 
Podium vrees: 

 Gaat niet om jouw, maar om Christus. 
 Wij springen voor van alles op het podium 
 Wat in je hart zit moet eruit. 
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Geen innerlijke overtuiging: 
 Je wilt er wel bij horen: doe je ook, helemaal. 
 Geen relatie met Christus begonnen 
 Wel uitnodigen om kind van God te worden: zaak van leven en dood 

 
Wachten op iemand anders: 

 Als het kan is het mooi, zeker als man en vrouw 
 Weet je dat iemand op je wacht? Samen in gesprek en gebed. 

 
 
 


