
 

                WAT DE BIJBEL ONS LEERT OVER DE DOOP 

 

DE WARE DOOP 
1. Wie heeft hen gezonden om te gaan dopen?                                  (Matt. 28:18-20) 
........................................................................................................................... 
2 Welke vorm is de correcte vorm van dopen?                                     (Matt. 3:13-16)                  
.......................................................................................................................... 
3. Is de doop onmisbaar om gered te woorden?                                     (Mar.16:16) 
........................................................................................................................... 

WONDERBARE RESULTATEN VAN DE DOOP 

4. Welke twee wonderbare zegeningen kunt u ontvangen bij de doop? (Hand.2;38) 
........................................................................................................................... 
5. Aan welke Goddelijke instelling zullen degenen die gedoopt zijn, kunnen 
deelnemen?                                                                                            (Hand. 2:41,42,47) 
...........................................................................................................................  
6. Welke glorierijk instelling zullen degenen die gedoopt woorden krijgen?                  
                                                                                                                                 (Rom.6:4)              
........................................................................................................................... 
 

W A T   M O E T   I K   D O E N? 
1. Geloof in de Here Jezus                                                                                                        (Hand. 8:38) 
2. Verlaat de zonde                                                                                                               (Rom. 6;11-13) 
3. Vraag omgedoopt te worden                                                                                           (Han. 8:35-38) 
4. Geef gehoor aan de oproep van God.                                                                                  (Heb. 3:15) 
Wat is doop. Het woord doop komt van het Grieks en het betekent ‘diep’ ‘onderdompeling’. De doop is een 

symbool van de dood na een leven van ongeloof, en de geboorte van een nieuw leven in Christus. Het is een 

herinnering aan de dood en opstanding van onze Here Jezus Christus (Rom.6:3,4). Alhoewel  Hij de doop niet van 

node had, heeft Hij zich als een voorbeeld voor ons laten dopen (Joh.13:15). Wij worden gedoopt op aanwijzing van 

Jezus en in de naam van de Heilige Drie-eenheid. Wie kan er gedoopt worden? Iedereen die voldoet aan de 

gevraagde conditie. Als je je binnen deze condities bevindt; “Geloof in Jezus Christus” (Hand.8:36-38). Bekering van 

de zonden (Hand.2:38). Belijd uw zonden (Spr.28:13) Ken de doctrines (Mat.7:21). Vraag om de Heilige Doop 

(Hand.8:36). Aan de hand van de bovenstaande condities is het duidelijk dat een kind niet gedoopt kan worden. 

Maar een volwassene die de leerstellingen begrijpt kan dat doen. Als wij gedoopt zijn  zonder ons medeweten, 

zonder enig begrip van de gehele waarheid, op een onjuiste manier, of als we afstand hebben genomen van de 

waarheid, eist de Bijbel een herdoop 
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MIJN BESLUIT                                _  

Ik gelooft in de doop door 
onderdompeling. Ik wil graag dopen 
en het voorbeeld volgen. 
 
 

  

Ik accepteer          Leraar 
 
........................          ........................ 
 
 
 


