DOPEN

3Of

weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood
gedoopt zijn?
4Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus
uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw
leven zouden wandelen.
5Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn
dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.
NBV: 5Als

wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

NBG: 5Want

indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood,
zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding;

6Dit

weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het
lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de
zonde zouden dienen.
7Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8Als

wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen
leven.
9Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De
dood heerst niet meer over Hem.
10Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven,
en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
11Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in
Christus Jezus, onze Heere.

Dood met Christus,
Begraven met Christus
Opgestaan met Christus.
Dat is de boodschap van de doop!

Doop formulier van de kerken:

En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans
daarom van den Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der
verdoemenis in Adam deelachtig zijn,en alzo ook weder in Christustot genade
aangenomen worden; gelijk God spreekt tot Abraham, den Vader aller gelovigen,
en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, Gen.17:7: ………………….
Etc. etc. dan het vervolg:
Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: “Want u komt de belofte toe, en
uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toe
roepen zal” (Handelingen 2:39)

Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis
was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof(Rom.
4:11). Zo heeft ook Christus dekinderen omhelsd, de handen opgelegd en
gezegend (Mc. 10:16).
Dewijl dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is, zo zal men de
jonge kinderen, als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond, dopen; en
de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen, in het opwassen, hiervan breder te
onderwijzen …………………

Mattheus 31In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn
van Judea,
2en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
3Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De
stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed,
maak Zijn paden recht.
4Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel;
zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.
5Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem
uit,
6en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
7Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij
tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor
de komende toorn?

8Breng

dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering,
9en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik
zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.
10De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede
vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
11Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan
ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de
Heilige Geest en met vuur.
12Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in
de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.

13Toen

kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem
gedoopt te worden.
14Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U
gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15Maar

Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze
past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

16En

nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de
hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif
neerdalen en op Zich komen.
17En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn
welbehagen heb!

Baptizō dat komt van het werkwoord: baptō

Ik doop.

Lucas 16:24En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus
naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong
verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.
Openbaring 19: 13En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en
Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

DOPEN IS EEN TOTALE ONDERDOMPELING

Doop van:
BEKERING
Zie de oproep van Johannes
LIJDEN
Lucas 12: 50 49Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde
en wat wil Ik nog meer, nu het al ontstoken is! 50Maar Ik moet met een doop
gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.
GELOVIGE DOOP Mattheus 28: 19Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun
lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
DOOP IN DE HEILIGE GEEST

13Toen

kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem
gedoopt te worden.

14Maar

Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U
gedoopt te worden, en komt U naar mij?

15Maar

Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze
past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

NBV: 15Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op
deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in.

15Maar

Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze
past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

NBV: 15Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op
deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in.
• Het is goed dat we
• Op deze manier
• Gods gerechtigheid vervullen

Romeinen NBV:51 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons
geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2Dankzij hem
hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament
is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.

Bekering:
Handelingen 2: 37En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en
zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen,
mannenbroeders? 38En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de
gave van de Heilige Geest ontvangen.

Geloven:
Marcus 16: 15En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie
aan alle schepselen. 16Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,
maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
Handelingen 8:35En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat
Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36En terwijl zij onderweg waren, kwamen
zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij
gedoopt te worden? 37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het
geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God
is.

Een goed geweten:
2 Petrus 3: 20namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn
geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd,
waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen.
21Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een
verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed
geweten, door de opstanding van Jezus Christus,

