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‘STA OP, LAAT JE DOPEN!’
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Hoofdstuk 1
Een bijbelse opdracht

In de afscheidswoorden die Jezus vlak voor 
zijn hemelvaart uitspreekt, geeft Hij zowel 
een belofte als een duidelijke opdracht mee 
aan zijn leerlingen. 

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus 
op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, 
door hen te dopen in de naam van de Vader en 
de Zoon en de heilige Geest, 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 voltooiing van 
deze wereld.’ (Matt. 28:18-20)

De opdracht is dus alle volken te maken tot 
leerlingen van Jezus. De manier waarop dit 
moet plaatsvinden is door hen (1) te dopen en 
(2) te leren zich te houden aan alles wat door 
Jezus was opgedragen. Na de uitstorting 
van de heilige Geest zien we dat eerst de 
apostelen en later ook anderen zich letterlijk 
aan deze opdracht hebben gehouden.

De doopwoorden
De opdracht is te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest. Later 
lezen we in het Bijbelboek Handelingen ook 
wel dat mensen worden gedoopt in de naam 
van Jezus Christus (10:48) of in de naam van 
de Heer Jezus (19:5). Bij de Evangelische 
Gemeente Hoekse Waard gebruiken we de 
volgende doopwoorden: Wij dopen je in de 
naam van de Vader en van de Zoon en van 
de heilige Geest.

in de naam van de Vader en 
de Zoon en de Heilige Geest
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Hoofdstuk 2
Bekering, doop en vervulling

Direct na de uitstorting van de heilige Geest 
houdt Petrus zijn bekende pinksterpreek, 
waarbij maar liefst drieduizend mensen op 
één dag tot geloof komen én worden gedoopt. 
Wanneer Petrus klaar is met zijn preek blijken 
de luisteraars diep getroffen. Hun vraag 
is: “Wat moeten we doen, broeders?” Het 
antwoord is duidelijk:

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige 
leven en laat u dopen onder aanroeping van 
Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw 
zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken 
worden, want voor u geldt deze belofte, evenals 
voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn 
en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’    
(Hand. 2:38-39)

Bekering
Hier is dus sprake van een soort drieluik. In 
de eerste plaats gaat het om bekering. In 
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) wordt dit 
omschreven met de woorden: ‘Je afkeren van 
je huidige leven’ of ‘een nieuw leven beginnen’. 
Dat betekent dat er sprake is van een grote 
ommezwaai in je leven. Je keert je af van de 
zonde en van het leven zonder God en je richt 
je op een heilig leven met God. Je erkent dat 
je een zondaar bent en het oordeel van God 
verdient. Er zal daarbij berouw zijn in je hart 

dat je zonder God leefde. Paulus zegt later in 
Athene heel duidelijk waarom iedereen zich 
moet bekeren. 

God roept nu overal de mensen op om een 
nieuw leven te beginnen, want hij heeft 
bepaald dat er een dag komt waarop hij een 
rechtvaardig oordeel over de mensheid zal 
laten vellen door een man die hij voor dat doel 
heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze 
man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de 
dood te doen opstaan.’    (Hand. 17:30-31)

Doop
Na bekering volgt de doop. Dat is gezien de 
betekenis van de doop (hoofdstuk 4) ook de 
meest logische volgorde. Er zijn geen Bijbelse 
voorbeelden te noemen waarbij mensen eerst 
werden gedoopt en pas later tot bekering 
kwamen. In de reactie van Filippus op de 
vraag van de Ethiopiër of hij kon worden 
gedoopt, wordt de bekering of het geloof 
zelfs als voorwaarde gesteld. 

Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water 
was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom 
zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ Filippus 
zei tegen hem: “Indien u gelooft met heel uw 
hart, is het toegestaan.” Hij antwoordde: “Ik 
geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.” 
Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het 
water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna 
Filippus hem doopte.    (Hand. 8:36-38) 
NB In de NBV is bij vers 37 in een voetnoot toegevoegd.

Doop of vervulling
Als derde wordt hier direct na de doop 
gesproken over het ontvangen van de heilige 
Geest. (= doop in Geest of de vervulling met 
de Geest)
Doorlezend in Handelingen wordt duidelijk 
dat de volgorde hierin per situatie verschilt.  
In Samaria komen door de prediking en de 
bediening van Filippus veel mensen tot geloof, 
waarna ze zich laten dopen. Later voegen 
Petrus en Johannes zich bij Filippus en wordt 
er gebeden om de heilige Geest. 
(Hand. 8:12-17)

Verderop in Handelingen kunnen we echter 
lezen hoe Petrus wordt geroepen om naar 
het huis van Cornelius te gaan om daar het 
Evangelie te verkondigen. Wat daar gebeurt, 
wordt als volgt omschreven:

Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde 
de heilige Geest neer op iedereen die naar 
zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen 
die met Petrus waren meegekomen, zagen vol 
verbazing dat ook heidenen het geschenk van 
de heilige Geest ontvingen, want ze hoorden 
hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen 
merkte Petrus op: ‘Wie kan nu nog weigeren 
deze mensen met water te dopen, nu ze net als 
wij de heilige Geest hebben ontvangen?’ En hij 
gaf opdracht hen te dopen in de naam van 
Jezus Christus. (Hand. 10:44-48a) 

Hier ontvangen mensen dus eerst de heilige 
Geest en worden dan gedoopt in de naam 
van Jezus Christus. 

Gebed na de doop
Wanneer mensen worden gedoopt bij de 
Evangelische Gemeente Hoekse Waard, 
wordt er na hun doop gebeden om de 
vervulling met de heilige Geest. Wij geloven 
dat er na de bekering – als een werk van de 
Geest! – ook sprake is van een moment van 
doop of vervulling met de heilige Geest (Ef. 
1:13). Dat is echter niet een eenmalig moment, 
maar zoals Paulus ons daarin oproept, iets 
waar we ons telkens weer opnieuw naar 
mogen uitstrekken. 

Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, 
maar laat de Geest u (telkens weer opnieuw) 
vervullen. (Efeze 5:18)

In dit gebed wordt ook gebeden om 
openbaring en groei van de gaven van de 
Geest. Deze gaven worden aan alle gelovigen 
geschonken ten bate van de gemeente. 
(1 Kor. 12:7)
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‘Ik geloof dat Jezus Christus 
de Zoon van God is.’
(Handelingen 8:37)



Hoofdstuk 3
Jezus en de doop

Als het gaat om de vraag of en hoe je je 
moet laten dopen, bij wie kun je dan beter 
terecht dan bij onze Heer zelf? Matteüs 
beschrijft hoe Johannes mensen in de Jordaan 
doopt. Op een dag verschijnt Jezus.

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de 
Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 
Maar Johannes probeerde hem tegen te houden 
met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt 
moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Jezus 
antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, 
want het is goed dat we op deze manier Gods 
gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes 
ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het 
water omhoogkwam, opende de hemel zich 
voor hem en zag hij hoe de Geest van God als 
een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel 
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 
hem vind ik vreugde.’ (Matt. 3:13-17)

Gods gerechtigheid
Het is goed voor te stellen dat Johannes 
aarzelt om Jezus te dopen. Het zou eerder 
andersom moeten gebeuren! Maar Jezus stelt 
voor om het toch op deze manier te doen om 
daarmee Gods gerechtigheid te vervullen. 
Wanneer jij je laat dopen handel je dus naar 
Gods wil!

Onderdompeling
Sommige schilderijen of tekeningen 
(kinderbijbel) laten zien hoe Jezus door 
besprenkeling wordt gedoopt. De Bijbel 
geeft hier echter een heel ander beeld. Er 
staat dat Jezus na zijn doop uit het water 
omhoog komt. Dat betekent dat Hij dus echt is 
ondergedompeld. (Zie hoofdstuk 6)

De Geest van God
In de doop van Jezus en wat daar op volgt 
zien we opnieuw een verband tussen de doop 
en het ontvangen van de heilige Geest. Want 
de duif die neerdaalt op het lichaam van 
Jezus is een beeld van de heilige Geest. (Zie 
hoofdstuk 2) 

Een stem uit de hemel
Direct na de doop van Jezus laat de Vader 
in de hemel zien hoe Hij naar zijn Zoon kijkt. 
Jezus is zijn geliefde Zoon in wie Hij vreugde 
vindt. Jij mag weten dat God je in Christus 
aanziet. Daarmee ben je een geliefde zoon 
en dochter in wie God vreugde vindt.

Hoofdstuk 4
De betekenis van de doop

De doop is niet door mensen bedacht, maar 
een instelling van de Heer zelf. Hij wil dat 
de mensen zich bekeren en door het geloof 
in Jezus Christus opnieuw geboren zullen 
worden, zodat ze het Koninkrijk kunnen zien 
(Joh.3:3). Je wordt een discipel van Jezus 
door je te laten dopen. Daarmee plaats Hij je 
op het terrrein van Zijn Koninkrijk.

Bijbels onderwijs
Om de diepere betekenis van de doop te 
ontdekken is het belangrijk en voldoende 
het Woord van God te laten spreken. 
Menselijke instellingen of tradities moeten in 
deze ondergeschikt worden gesteld aan de 
autoriteit van het Woord van God. Paulus 
geeft in zijn brief aan de Romeinen onderwijs 
over de betekenis van de doop.

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus 
Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 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. 
Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen 
in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons 
oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er 
een einde moest komen aan ons zondige leven: 
we mochten niet langer slaven van de zonde 
zijn. (Rom. 6:3-6)

Vanuit deze verzen vallen de volgende zaken 
op:
    In de doop wordt je één gemaakt met 
Christus in zijn dood. De mens die je was voor 
je bekering bestaat niet meer. Dat is verleden 
tijd. Die is met Christus gekruisigd. (Zie ook 
Gal. 2:19). De doop is dus eigenlijk een soort 
van begrafenis. Maar dan zonder verdriet…
    Door de doop ben je ook met Christus 
opgestaan om een nieuw leven te leiden. Een 
nieuwe schepping. Dat gaat nu ook gezien 
worden, je hoort voortaan bij Jezus Christus! 
Dus niet alleen een begrafenis, maar ook een 
opstandingsfeest. 
    Met de doop belijd je dat je niet langer 
een slaaf bent van de zonde, maar dat je 
door Jezus bent vrijgemaakt om te leven zoals 
God dat heeft bedoeld. Je bent uit de wereld 
verlost en in Zijn Koninkrijk geplaatst. Zoals de 
Israelieten uit Egypte werden bevrijd en door 
de schelfzee gingen om Mozes (=beeld van 
de Here Jezus) te volgen naar het beloofde 
land. (1 Kor. 10:1-2)

De doop is een zichtbaar en uiterlijk teken 
van een innerlijke verandering welke in het 
leven van een mens heeft plaatsgevonden. 
Het heeft dan ook te maken met jou zichtbare 
positie en wandel hier op aarde.
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Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, 

door hen te dopen

...om een nieuw leven te leiden!



Eén met Christus
In de brief aan de Galaten benoemt Paulus 
dat aspect van de doop: 

U allen die door de doop één met Christus bent 
geworden, hebt u met Christus omkleed. (Gal. 
3:27)

Hieruit blijkt dat je met je doop ook laat zien 
dat je je hebt bekleed met Christus en nu één 
bent met Hem. In je leven mag je laten zien 
wie Christus is, je gaat op Hem lijken. Wat een 
getuigenis!

Hoofdstuk 5
Besnijdenis en doop

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven zijn er 
binnen de wereldwijde Gemeente van Jezus 
Christus verschillende visies op de betekenis 
en de manier van dopen. In de verwoording 
van onze visie willen we met respect kijken 
naar en schrijven over de andere visies op 
de doop. 

In plaats van de besnijdenis
De visie op de kinderdoop – zoals deze in de 
Rooms Katholieke en veel Protestantse kerken 
wordt geleerd en gepraktiseerd – heeft alles 
te maken met de gedachte dat de doop in de 
plaats van de besnijdenis is gekomen. In het 
doopformulier lees je daarover: ‘Omdat dan 
nu de doop in de plaats van de besnijdenis 
gekomen is, zo zal men de jonge kinderen, 
als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn 
verbond, dopen.’

Israël en de Gemeente
Deze gedachte heeft ook alles te maken 
met de visie op de positie van enerzijds de 
Gemeente en anderzijds Israël als zijnde het 
verbondsvolk van God. Als de Gemeente 
de positie van Israël heeft overgenomen, 
dan heeft dat consequenties voor o.a. de 
visie op de doop. Wij geloven echter dat de 
Gemeente van Jezus Christus niet in de plaats 
van Israël is gekomen, maar juist een geheel 

eigen plaats heeft in het grote heilsplan van 
God. De besnijdenis was een teken van het 
bijzondere verbond dat God met zijn volk 
heeft gesloten. Zoals eerder gezien heeft de 
doop echter een geheel andere betekenis. 
(Zie hoofdstuk 4)

Besnijdenis van Christus
In de visie dat de doop in de plaats van de 
besnijdenis is gekomen, wordt vaak verwezen 
naar deze Bijbeltekst:

In hem bent u ook besneden, niet door 
mensenhanden, maar met de besnijdenis van 
Christus, door het afl eggen van het aardse 
lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers 
met hem begraven, en met hem bent u ook tot 
leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van 
God die hem uit de dood heeft opgewekt. (Kol. 
2:11-12)

Hier lijkt toch een verband gelegd te worden 
tussen de besnijdenis en de doop? Als je de 
tekst goed leest, wordt het duidelijk dat het 
hier niet gaat over de besnijdenis die door 
mensenhanden plaatsvond. Hierover lezen we 
in het Oude Testament:

Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je 
houden aan dit verbond met mij, evenals je 
nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de 
verplichting die jullie op je moeten nemen: alle 
mannen en jongens moeten worden besneden. 

Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; 
dat zal het teken zijn van het verbond tussen 
mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet 
iedereen van het mannelijk geslacht besneden 
worden wanneer hij acht dagen oud is. (Gen. 
17:9-12)

Datzelfde Oude Testament geeft al aan dat 
er in je leven ook sprake moet zijn van een 
ander soort besnijdenis. Niet één die door 
mensenhanden kan worden gedaan, maar 
een besnijdenis van het hart…

Laat je besnijden voor de HEER, ontdoe je van 
de voorhuid van je hart, inwoners van Juda en 
Jeruzalem. (Jer. 4:4a)
De Heer, uw God, zal uw hart besnijden en ook 
dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer 
met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult 
blijven. (Deut. 30:6)

Wanneer Paulus aangeeft dat we besneden 
zijn met de besnijdenis van Christus, gaat 
het hier om wat Jezus heeft gedaan met het 
afl eggen van zijn leven. Zo hebben ook wij 
ons oude leven afgelegd en zijn we met hem 
begraven. 

Om hiermee de doop te zien als een 
voortzetting van de besnijdenis van de joodse 
jongetjes is niet terecht en past ook niet bij 
wat op andere plaatsen in de Bijbel wordt 
geleerd over de betekenis van de doop.
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Hoofdstuk 6
Onderdompeling of 
besprenkeling

Het Griekse woord voor dopen is baptizô 
dat betekent  ‘onderdompelen’. In hoofdstuk 
3 over de doop van Jezus in de Jordaan werd 
al duidelijk dat Hij zich door onderdompeling 
heeft laten dopen, ook andere teksten 
laten zien dat er werd gedoopt daar waar 
voldoende water was Joh. 3:23) men daalde 
af in het water (Hand 8:23). Er is geen enkele 
tekst in de Bijbel te vinden waar mensen 
worden besprenkeld. Deze vorm is pas later 
in de kerkgeschiedenis – mede door de keuze 
voor het dopen van kinderen – ontstaan. 

Watergraf
Met de onderdompeling wordt de betekenis 
van de doop op een bijzondere wijze 
tot uitdrukking gebracht. Je oude leven 
gaat onder – is met Christus gekruisigd en 
gestorven – en het nieuwe leven met Christus 
komt boven. Het doopwater wordt dan ook 
wel een watergraf genoemd. Je oude leven 
wordt begraven en je nieuwe leven staat 
op. Niet op eigen kracht, maar vanuit de 
opstandingskracht van Jezus. 

Vorm of inhoud
Regelmatig wordt de vraag gesteld wat je 
moet doen als je als volwassene bent gedoopt 
door besprenkeling. Is het dan nodig om je 
alsnog te laten dopen door onderdompeling? 
Je kunt bij deze vraag verzanden in een 
discussie over de vorm, maar daar gaat het 
uiteindelijk niet om. Het gaat er om wat er 
met de doop tot uitdrukking wordt gebracht 
en van daaruit kom je op de vorm. In het 
dopen van volwassenen door besprenkeling 
wordt de diepere betekenis van de doop 
gemist. Wij geloven dan ook dat het goed is 
om je te laten dopen zoals de Bijbel ons dat 
voorschrijft.

Hoofdstuk 7
Overdopen

Wanneer mensen als kind zijn gedoopt 
en zich later als volwassene door 
onderdompeling laten dopen wordt dat – 
zeker bij voorstanders van de kinderdoop 
– nogal eens omschreven als overdopen. 
Omdat de doop door onderdompeling en 
op grond van je persoonlijke geloof in Jezus 
Christus echter een heel andere betekenis 
heeft, is deze term niet terecht.

Verraad
Er zijn soms ook nog heel emotionele 
argumenten die een rol spelen. Wanneer 
mensen zich laten dopen door onderdompeling 
wordt het soms gezien als een soort verraad 
aan de ouders die je immers met een oprecht 
hart als kind hebben laten dopen. In sommige 
situaties leidt het zelfs tot verwijdering binnen 
de familie. Een verdrietige zaak. Met alle 
begrip voor de gevoelens die er kunnen zijn, 
is het niet terecht. Het is geen verloochening 
van de keuze die je ouders hebben gemaakt. 
Eerder juist een bevestiging van hun verlangen 
dat je zelf de persoonlijke keuze voor de 
Here Jezus zou gaan maken.

Spanningsveld
Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze zich 
eigenlijk zouden moeten laten dopen. Wat hen 
weerhoudt is de druk van familie of vrienden. 
Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn 
waarbij het verstandig is de keuze om 
je te laten dopen nog even uit te stellen. 
Tegelijkertijd zegt Jezus heel eerlijk:

Wie meer van zijn vader en moeder houdt dan 
van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt 
van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet 
waard. (Matt. 10:37)

Je kunt deze tekst niet zomaar op iedere 
situatie toepassen. Het is wel een belangrijk 
uitgangspunt in de afweging je wel of niet 
te laten dopen en welke rol je familie hierin 
mag spelen.
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 ‘Keer u af van uw huidige 
leven en laat u dopen onder 

aanroeping van Jezus Christus’
(Handelingen 2:38)



Meerdere dopen
In de Bijbel wordt gesproken over mensen 
die meerdere keren worden gedoopt. Dan 
gaat het wel om verschillende dopen. In 
Handelingen 19 lezen we hoe Paulus in 
gesprek is met enkele leerlingen over de 
vervulling met de heilige Geest. Daarbij komt 
het op de vraag hoe zij zijn gedoopt. We 
lezen daarover het volgende:

Paulus vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ 
Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. 
Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen 
om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei 
tegen hen dat ze moesten geloven in degene die 
na hem kwam, in Jezus.’ Toen ze dat gehoord 
hadden, lieten ze zich dopen in de naam van 
de Heer Jezus en toen Paulus hun de handen 
had opgelegd daalde de heilige Geest op hen 
neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en 
profeteerden. (Hand. 19: 3-7)

Het is dus Bijbels verantwoord om – ook als 
je al als kind bent gedoopt – je nu te laten 
dopen met de betekenis zoals deze in hfdst. 
4 is uitgelegd.

Hoofdstuk 8
Doop en lidmaatschap

Lidmaatschap zonder doop
Bij veel evangelische en baptisten gemeenten 
is het lidmaatschap direct verbonden aan de 
doop. Als Evangelische Gemeente Hoekse 
Waard zijn we daar wat terughoudender 
in. We geloven dat iedere wederomgeboren 
gelovige deel is van het (universele) lichaam 
van Christus. Ook als je (nog) niet bent 
gedoopt kun je wel invoegen als lid in de 
EGHW. We gaan er daarbij van uit dat je de 
visie, die in deze brochure wordt uitgelegd, 
onderschrijft en het voornemen hebt je zelf 
ook te willen laten dopen. 

Doop zonder lidmaatschap
Het is mogelijk om je te laten dopen zonder 
lid te zijn of te worden van de EGHW. We 
gaan er wel van uit dat je dan actief lid 
bent van een andere kerk of gemeente en 
willen daarbij ook graag overleg hebben 
met een voorganger, dominee, oudste of 
leidinggevende. 

Hoofdstuk 9
Voorbereiding op de doop

Voorafgaand aan een doopdienst wordt 
er vanuit de gemeente een avond belegd 
waarop vanuit de Bijbel onderwijs wordt 
gegeven over de doop. Het is dan mogelijk 
om vragen te stellen en ook om kennis te 
maken met de andere dopelingen. Ook 
zal praktische informatie worden gegeven 
over de doopdienst en alles wat daarom 
heen plaatsvindt. Deze avonden zijn ook 
opengesteld voor mensen die geinteresseerd 
zijn of overwegen zich op termijn te laten 
dopen.

Geestelijke voorbereiding
Naast deze doopbespreking is het natuurlijk 
ook belangrijk je geestelijk voor te bereiden. 
Je zult ervaren dat de keuze om je te laten 
dopen vaak gepaard gaat met geestelijke 
strijd. En dan is het extra nodig om te leven 
in een open relatie met God. In Hem ben je 
veilig! En bovendien heb je een geweldige en 
complete wapenrusting gekregen om stand te 
houden tegen de aanvallen van de duivel. Je 
kunt hierover lezen in Efeziërs 6:10-20.

Wanneer dopen?
Moet je eerst aan bepaalde voorwaarden 
voldoen om gedoopt te kunnen worden? Of 
moet je eerst bijvoorbeeld een jaar christen 
zijn? De Bijbel stelt dit soort voorwaarden niet. 
We ontdekken juist dat er tussen het moment 
van bekering en doop over het algemeen 
heel weinig tijd zit. Het is voldoende dat je 
gelooft dat Jezus Christus voor jou aan het 
kruis is gegaan en jou door zijn bloed heeft 
gereinigd. 

Voordat we als oudsten dopen hebben 
we graag een persoonlijk gesprek met 
de dopeling. We doen dit gesprek soms 
samen met iemand van de jeugdleiding. De 
belangrijkste vraag in dat gesprek is: Geloof 
jij met je hele hart dat Jezus Christus de 
Zoon van God is? Dat Hij voor jouw zonden 
is gestorven en begraven en dat Hij is 
opgestaan en leeft? Als je hierop positief kunt 
antwoorden, is het geoorloofd om te worden 
gedoopt. Verder horen we graag waarom 
je gedoopt wil worden en kunnen we vragen 
beantwoorden als je die hebt. Je moet dit 
gesprek niet zien als een toelatingsexamen.

Wel geloven we dat het verstandig is je niet 
op al te jonge leeftijd te laten dopen. Onze 
adviesleeftijd is 16 jaar. Er kunnen echter 
omstandigheden zijn dat er ook op jongere 
leeftijd wordt gedoopt. In dat geval is het 
raadzaam eerst contact op te nemen met een 
van de oudsten.
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Toen ze dat gehoord hadden, 
lieten ze zich dopen in de 
naam van de Heer Jezus

...je hoeft niet eerst 
volmaakt te zijn...



Een ander leven
Natuurlijk gaat zo’n geloofskeuze gepaard 
met de bereidheid om te gaan leven in 
gehoorzaamheid aan het woord van God. 
Dat is waar we mensen die zich willen laten 
dopen, dan ook op mogen aanspreken. Je 
hoeft niet eerst volmaakt te zijn, maar wel 
aan de slag willen gaan om dingen in je 
leven recht te zetten. Je gaat je oude leven 
afl eggen en steeds meer leven als nieuw 
mens. 

Hoofdstuk 10
De doopdienst zelf

Het dopen vindt vier keer per jaar plaats 
tijdens de eredienst op zondag. 

Getuigenis  
Voorafgaand aan je doop is er een moment 
waarop jij je getuigenis kunt geven. Ook al 
is het geen verplichting, we willen je hierin 
graag stimuleren. Een persoonlijk getuigenis 

heeft vaak een krachtige uitwerking 
in de levens van mensen. Wanneer 
mensen horen wat God in jouw 
leven heeft gedaan, werkt dat 
hoop en verwachting uit dat God 
ook in hun leven wil doen. Het hoeft 
helemaal geen uitgebreid verhaal 
te zijn. Vertel kort hoe je de Here 
Jezus hebt leren kennen en wie 
Hij voor jou is. Leg uit waarom je 
gedoopt wilt worden. Je kunt dit 
getuigenis eventueel opschrijven 
en voorlezen.

Lied en Bijbelstekst
Vaak is er een lied dat veel 
voor je betekent, waarvan de 
inhoud jou erg aanspreekt. 
Nadat je bent gedoopt en 
er voor je is gebeden, wordt 

een lied gezongen dat je zelf mag uitkiezen. 
We vragen je wel een lied te kiezen uit de 

Opwekkingsliederen, zodat de muziekgroep 
die kent en de aanwezigen uit volle borst 
kunnen meezingen.
Nadat je bent gedoopt ontvang je als 
aandenken aan de doop een kaart met 
daarop je naam en de datum van de doop 
en een persoonlijke bijbeltekst. De oudsten 
die het gesprek met jouw hebben gevoerd 
kiezen, onder Gods leiding, een tekst uit die 
echt voor jou mag zijn.

Wie doopt er?
De doop wordt uitgevoerd door twee 
oudsten van de gemeente. 

Praktische zaken
Je krijgt van te voren informatie over de 
tijden en de volgorde van dopen. in welke 
dienst je gedoopt wordt zal in overleg met 
jou besloten worden. Uiteraard hopen we  
dat je veel vrienden en familie uitnodigt  om 
deze bijzondere gebeurtenis mee te maken. 
We hebben diverse keren ervaren dat juist 
tijdens deze diensten mensen tot geloof 
komen. Dan is het helemaal een  feest! Tijdens 
doopdiensten zijn er gastvrouwen/heren die 
je de weg zullen wijzen en aan wie je al je 
vragen kunt stellen. Er is witte doopkleding  
beschikbaar in diverse maten. Je kunt je in de 
kleedruimten naast de zaal verkleden. Ook 
de dopers zijn in witte kleding gekleed. 

Voor de dienst zijn we nog even allemaal bij 
elkaar voor gebed en het bespreken van de 
laaste praktische zaken. Van het dopen zelf 
worden uiteraard ook foto’s gemaakt. 

Heb je nog vragen? 
Dan kun je bellen of mailen met de oudsten.
oudsten@eghw.nl
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In deze brochure worden – tenzij anders 
aangegeven – de Bijbelteksten geciteerd 
uit De Nieuwe Bijbelvertaling van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 

Met dank aan Wim Grandia. Een deel 
van de tekst is overgenomen uit zijn 
doopbrochure.

Samenstelling: oudsten van de Evange-
lische Gemeente Hoekse Waard.



Dit is een uitgave van de Evangelische Gemeente Hoekse Waard


