
de doop 

16 De elf discipelen gingen naar Galilea, naar de 
berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze Hem 
zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen 
nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is 
gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 
19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
discipelen, door hen te dopen in de naam van de  > 

Matt. 28: 16 -eind 



de doop 

Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 20 en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik 
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze 
wereld. Amen. 

Matt. 28: 16 -eind 



de doop 

19… hen die in U geloofden, wierp ik in de 
gevangenis en liet ik in de synagogen geselen; 20  en 
toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten 
werd, stond ik daar ook bij en stemde in met zijn 
dood, en paste op de kleren van hen die hem 
doodden. 

 

(Hand 22: 19 -20) 

 



de doop 

                  1) dopen: waarom? 

                  2) dopen: wat gebeurt er? 

                  3) dopen: voor wie? 



de doop 

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
discipelen, door 1 hen te dopen                                           
en 2 hun te leren houden aan wat Ik jullie 
opgedragen heb. 

 

(Matt. 28: 19 -20) 

 



de doop 

‘4 We zijn door de doop in Zijn dood met Hem 
begraven om, zoals Christus door de macht van de 
Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te 
leiden’ 

(Rom. 6: 4) 

 



de doop 

Bekeert u en laat u dopen in de Naam van Jezus   
Christus, tot vergeving van de zonden, en je zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen. En die zijn 
woord met vreugde aannamen, werden gedoopt’  

(Hand 2: 37 - 42) 

 



de doop 

14.Jezus zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij 
komen en verhinder hen niet, want voor zulke 
mensen is het Koninkrijk van God. 16 En Hij 
omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde, 
zegende Hij hen.   

(Mark 10: 13-16) 

 



de doop 

In de ark werden slechts enkele mensen, acht in 
totaal, van de watervloed gered, 21 en dat water is 
een voorafbeelding van het water van de doop, 
waardoor u nu wordt gered. 

(1 Petr.3: 21) 

 



de doop 

Bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de 
naam van Jezus Christus  tot vergeving van de 
zonden  

 

(Hand. 2: 38) 

 



de doop 

16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en 
uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam 
van de Heere. 

 

(Hand. 2: 16) 

 



de doop 

4 Wij 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.  

 

 

(Rom. 6: 4) 

 



de doop 

18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, 
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij 
niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren 
Zoon van God.  

 

 

 
(Joh. 3: 18) 

 



de doop 

30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de 
tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle 
mensen dat zij zich moeten bekeren, 31 en wel 
omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de 
wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die 
Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan 
allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te 
doen opstaan. 

 

 

 

 

(Hand. 17: 30 -31) 

 



de doop 

‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet 
waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is 
Mij niet waard’. 

 

 

 

 
(Matt. 10: 37) 

 



de doop 

*‘Die dan zijn woord met vreugde aannamen, 
werden gedoopt, drieduizend werden er op 
diezelfde dag toegevoegd’ 

 

 

 

 
(Hand. 2: 41) 

 



de doop 

‘en onmiddellijk werd Paulus weer ziende, en hij 
stond op en werd gedoopt’ (Hand 9: 18) 

 

 

 

 

 
(Hand. 9: 18) 



de doop 

*…. en hij (de cipier) werd onmiddellijk gedoopt, en 
al de zijnen. 34 En hij bracht hen (Paulus en Silas) in 
zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij 
verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot 
geloof in God gekomen was. (Hand 16: 33) 

 

 

 

 

 

(Hand. 16: 33) 



de doop 

13 Ananias kwam naar mij toe, ging bij mij staan en 
zei tegen mij: Saul, broeder, word weer ziende! En 
op hetzelfde moment werd ik ziende, en zag hem. 
14 En hij zei: De God van onze vaderen heeft u 
voorbestemd om Zijn wil te kennen en de 
Rechtvaardige te zien en de stem uit Zijn mond te 
horen, 15 want u moet voor Hem bij alle mensen > 

 

 

 

 

 

(Hand. 22: 13 - 17) 



de doop 

getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. 16 En 
nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw 
zonden afwassen onder aanroeping van de Naam 
van de Heere.  

 

 

 

 

 

(Hand. 22: 13 - 17) 



de doop 

 

waarom aarzelt u? Sta vandaag op,   

en laat u dopen!  

 

 

 

 

 

(Hand. 22: 16) 



de doop 

18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is 
gegeven alle macht in de hemel en op de 
aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken 
tot mijn discipelen, door hen te dopen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. 
 

 

 

 

(Matt. 28:  16 - eind ) 



de doop 

En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld’                 
Amen. 

 

 

 

 

 
(Matt. 28; 16 - eind) 


