
Doop 

1) de doop bevrijdt

2) de doop begraaft

3) De doop bekleedt



Doop bevrijdt 

1Kor. 10: 1 – 4 (HSV)

1 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt  

dat onze vaderen allen onder de wolk waren en  allen 

door de zee zijn gegaan, 2 en dat allen in Mozes 

gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3 en allen 

hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben,4 en 

allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij 

dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen 

volgde; en die rots was Christus.



Doop begraaft 

Rom. 6: 3-11 (HSV)

3 of weet u niet  dat wij allen die in Christus Jezus 

gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 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. 5 Want 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. 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens



Doop begraaft 

Rom. 6: 3-11 (HSV)

met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de 

zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als 

slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven 

is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Als wij nu met 

Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met 

Hem zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij 

is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood 

heerst niet meer over Hem. 10 Want wat Zijn sterven 

betreft, is Hij eens en voor altijd gestorven, en wat Zijn



Doop begraaft 

Rom. 6: 3-11 (HSV)

leven betreft, leeft Hij voor God. 11 Zo dient ook u 

uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend 

voor God in Christus Jezus, onze Heere.



Doop

Hand. 2: 37 – 38 (HSV)

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart 

geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere 

apostelen:  Wat moeten wij doen, mannenbroeders?  

38  En 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. 

* bekering



Doop

‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal 

behouden worden; maar wie niet geloofd zal hebben 

zal verdoemd worden’                   Mark. 16:16

En 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           Hand.  8: 37

*bekering
*geloof



Doop

Matt. 28: 19 - 20 (NBV)

‘maak dan alle volken tot mijn discipelen – door hen te 

dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest en leer ze onderhouden alles wat Ik 

geboden heb’

*bekering
*geloof
*discipel 



Doop - bekleedt

Rom. 8: 15 (HSV)

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die 

opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van 

aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij 

roepen: Abba, Vader! 



Doop

Jes. 55: 6 – 7 (HSV)

6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem 

aan terwijl Hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn weg 

verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. 

Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich 

over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft 

veelvuldig.



Doop

Proclamatie:

1) Door geloof ben ik met Christus gekruisigd en    

Christus leeft in mij. Hij heeft mij liefgehad en zich voor 

mij overgegeven

2) Door gedoopt te zijn in Christus, ben ik in Zijn dood 

gedoopt, met Hem begraven en opgewekt, om in een 

nieuw leven met Hem te wandelen

3) Ik ben dood voor de zonde, maar levend voor God, 

in Christus Jezus, mijn Heer



Doop

Proclamatie:

4) Ik ben gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en 

Heilige Geest en geef daarmee te kennen dat ik een 

discipel van Jezus ben en Hem wil gehoorzamen

5) Door mijn doop ben ik met Christus bekleed

6) Hij heeft mijn zonden gedragen aan het kruis; ik ben 

gestorven aan de zonde en leef nu voor eeuwig!

Amen


