
De Christelijke Doop.



Bij verschillende gelegenheden 
werd men gedoopt.

• Proselieten doop. (voor heidenen die bij het volk van 
Israël wilden horen) bij ons bekent als jodengenoten. 
Zie Handelingen 2:10, Handelingen 13:43.

• De doop van Johannes de Doper ( Lucas 3:3, 
Handelingen 19:4) is een doop van bekering tot 
vergeving van zonden.

• De Geestesdoop waardoor gelovigen toegevoegd 
worden tot Zijn Lichaam, de Gemeente. (zie o.a. 
Johannes 1:33, Handelingen 1:5 en 1 Korinthe 12:13.

• Wij zien dus dat in alle gevallen zij toegevoegd
werden bij datgene waarvoor zij gedoopt werden.



De Christelijke doop

• Waar wordt je door de doop bij gevoegd?  

Kolossenzen 1:13-14

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en

overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in 

wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. 

Galaten 1:4

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons 

zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, 

overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 



Handelingen 2:40

En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af

en spoorde hij hen aan met de woorden: 

Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 

1 Petrus 3:21

Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is

een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een 

bede van een goed geweten tot God,  door de opstanding

van Jezus Christus. 

Handelingen 8:36

En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. 

En de kamerheer zei: Kijk, daar is water;  wat verhindert

mij gedoopt te worden? 



De doop is dus niet het eindpunt van de bekering maar de 
start van een leven, op aarde onder zijn gezag.
Zie Romeinen 6:4 en 1 Petrus 3:21.

Romeinen 6:4
Wij worden gedoopt opdat wij in nieuwheid des levens 
zouden wandelen. Op aarde.

1 Petrus 3:21
Wij worden gedoopt, opdat wij voortaan met een goed 
geweten zouden wandelen. Op aarde.

Handelingen 22:16
En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat je dopen en je 
zonden afwassen, onder belijdenis van zijn Naam.


