
BASISCURSUS deel 6 
 

De doop 

 
Inleiding 

Vanavond gaan we het hebben over de doop. De doop en het avondmaal, beiden door Jezus 

ingesteld, hebben in de loop van de geschiedenis nogal eens geleid tot spanningen en ruzies! 

Het Leger des Heils heeft ze daarom aan de kant gezet. Dat lijkt me geen oplossing voor iets 

dat Jezus Zelf ons aan reikt en ons opdraagt. Wij gaan samen kijken wat de Bijbel over de 

doop leert.  

 

 

Zendingsbevel 

In Mattheüs 28: 19 geeft Jezus, voordat Hij naar Zijn Vader gaat, een laatste opdracht aan 

Zijn discipelen: “Gaat dan heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de 

naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat 

Ik u bevolen heb”. In Marcus 16: 15 en 16 staat het zo: “En Hij zei tot hen: Gaat heen in de 

gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat 

dopen, zal behouden worden. Wie niet gelooft, zal veroordeeld worden”. 

De opdracht van Jezus en de vooronderstelling daarbij, is duidelijk. Gelovigen worden 

gedoopt. Wie tot geloof komt, laat zich dopen. Opvallend is hoe dit in Marcus gezegd wordt. 

Jezus spreekt niet over de mogelijkheid “Als iemand gelooft en zich niet laat dopen… “ Dat 

kwam gewoon niet bij Hem op! Gelovigen laten zich dopen. In Hand. 2: 38 zie je dit concreet 

in de prediking van de apostelen: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam 

van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest 

ontvangen”. Tot geloof komen en gedoopt worden hoorde zelfs in de prediking bij elkaar, als 

één daad. Dit zie je vaak terug in Handelingen. Lees maar eens 3: 41; 8:12, 13; 8:36 en 37; 

9:18; 10:47; 16:15, 16; 16:33; 18:8. Je ziet dat “tot geloof komen” en “dopen” zogoed als 

synoniem zijn of, beter gezegd, tot één actie behoren. Helemaal zoals Jezus het opgedragen 

had. 

De Bijbel kent  geen kinderdoop of volwassenendoop, maar een doop op geloof. Wij dopen 

daarom discipelen, gelovigen, geen volwassenen of kinderen.  

 

 

Wanneer?  

Uit de zendingsopdracht van Jezus leren we ook wanneer iemand gedoopt kan worden. Jezus 

zegt niet dat ze eerst moeten leren om alles te onderhouden wat Hij bevolen heeft, maar dat je 

discipelen doopt. Wat is een discipel? Dat is iemand die een leerling wil zijn om “te worden 

als zijn meester” zoals staat in Lucas 6:40. Mensen dus die willen worden als Jezus. “Maak ze 

tot Mijn discipelen” zegt Jezus. Wie de vaste wil heeft om te worden als Jezus die mag 

gedoopt worden, ongeacht of hij of zij al in staat is de wegen van Jezus helemaal te volgen. 

Daarom hoort de doop aan het begin van het leven als christen. Dit zie je terug komen in 

Handelingen. De mensen werden vaak nog dezelfde dag gedoopt. Je hoeft dus niet „geestelijk‟ 

te zijn of een bepaalde staat van heiligheid te hebben. De enige voorwaarde is dat je een 

discipel van Jezus wilt zijn met de vaste wil om te willen worden als je meester. Dit betekent 

wel letterlijk je leven willen verliezen om leven weer te vinden. 

In Handelingen 8:36 vraagt een jonge bekeerling “..zie daar is water; wat is er tegen dat ik 

gedoopt wordt?” Filippus, aan wie de vraag gesteld wordt, antwoordt dan: “Indien gij van 

ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus 



Christus de Zoon van God is.” Nog maar net gelovig geworden en direct gedoopt. Op grond 

van zijn getuigenis. 

 

Inhoud 

Over wat de doop inhoudt kunnen we veel leren uit Rom.6:1-11 “Wat zullen wij dan zeggen? 

Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?2  Volstrekt niet! Immers, hoe 

zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?3 Of weet gij 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, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit 

des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 5  Want indien wij 

samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen 

gelijk is aan zijn opstanding; 6  dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, 

opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven 

der zonde zouden zijn; 7  want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.8  Indien wij 

dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,  9  daar wij 

weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen 

heerschappij meer over Hem. 10  Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor 

altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 11  Zo moet het ook voor u 

vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.” 

Wat Paulus ons hier leert is dat wij door de doop in Christus gedoopt worden. De inhoud van 

de doop is dus Jezus zelf! Wat is mooier voor een discipel, die graag wil worden als zijn 

meester, dan om één gemaakt te worden met zijn meester?! De doop brengt ons in eenheid 

met Christus. Daardoor krijgen wij deel aan Hem. We worden één gemaakt met Hem. We 

worden in Zijn dood en in Zijn opstanding gedoopt. Dit één zijn met Hem hebben we in de 

vorige les al besproken. We krijgen deel aan alle zegeningen die God in Hem voor ons heeft. 

Het eerste en belangrijkste daarin is natuurlijk de vergeving van de zonden. Daarom staat dat 

ook als eerste bij in Hand.2:38 dat hierboven al uitgeschreven staat. Ook in Hand. 22:16 komt 

dit naar voren: “En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, en laat u dopen en uw zonden afwassen, 

onder aanroeping van Zijn naam.”  Zoals we gezien hebben in de vorige lessen, is deze 

reiniging van kwaad het moment waarop God weer bij ons kan komen. De weg is weer vrij 

om Hem in ons leven te laten komen. Hij kan in ons wonen. Wij worden vernieuwd en 

wedergeboren. Daarom is de doop volgens Titus 3:5 “het bad der wedergeboorte en der 

vernieuwing door de Heilige Geest”. Gedoopt worden betekent ook dat je, in navolging van 

Jezus bij Zijn doop, je oude leven aflegt, afziet van je eigen verlangens en ambities en besluit 

om voortaan niet meer voor jezelf te leven maar voor God. Dat is wat Paulus bedoelt in vers 

11! De doop gaat dus ook over verliezen, afleggen, jezelf voor dood beschouwen. Paulus zegt 

dit wel heel direct en overtuigend in Galaten 6:14 “Maar ik moge er voor bewaard blijven te 

roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij 

gekruisigd is, en ik der wereld”. 

We worden dus gedoopt in Christus. Daardoor worden we ook deel van het lichaam van 

Christus. in 1 Cor.12:13 staat “Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, 

hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest 

gedrenkt.” De doop is zo ook deel worden van de Gemeente. Het maakt ons één hoe 

verschillend we ook zijn wat betreft afkomst of stautus. Dat dit niet door de doop als zodanig 

komt, maar door het werk van de Geest, wordt duidelijk uit die eerste woorden van Paulus  in 

dit vers “door één Geest”. De doop is geen magisch iets. Het geloof en de werking van de 

Geest worden voorondersteld.  

 

Doop en besnijdenis 



De doop wordt in Colossenzen 2:11 en 12 vergeleken met de besnijdenis: “In Hem zijt gij ook 

met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het 

lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de 

doop”. De besnijdenis was het teken van Gods verbond met Israel. De doop is daar een 

vervolg op. Zoals je deel kreeg aan Israel door de besnijdenis vlak na je natuurlijke geboorte, 

zo krijg je deel aan de Gemeente, aan Christus, het Koninkrijk van God, door de doop vlak na 

de wedergeboorte. De doop hoort niet bij de natuurlijke geboorte maar bij het opnieuw 

geboren, uit God geboren zijn. Daarom zegt Jezus in Joh.3:5 dat de wedergeboorte een 

geboorte is uit water en Geest. Uit de Geest als oorsprong van het nieuwe leven. Het water als 

aanduiding van de doop. Dit laat ook goed zien dat de doop, evenmin als de besnijdenis, niet 

het belangrijkste is, immers gaat het om de (geestelijke) geboorte. Maar de doop hoort er, als 

uitdrukkelijk door God ingesteld, zeker bij. De besnijdenis was in Israel heel belangrijk. Een 

verhaal als Jozua 6 staat niet voor niets in de Bijbel. 

In Colossenzen gaat het Paulus om het mee begraven zijn, het afleggen van het lichaam, ons 

bestaan hier. Dat ligt helemaal in het verlengde van Romeinen 6. Het gaat om het afleggen 

van het oude bestaan en het ingaan in een nieuw leven, toegewijd aan God. 

 

Overdoop?   

In Handelingen 19: 1-7 komt Paulus een groepje discipelen tegen. Hier volgt het verslag: “En 

terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te 

zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond.  En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige 

Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs 

niet gehoord, dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? 

En zij zeiden: In de doop van Johannes.  Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van 

bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in 

Jezus.  En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen 

Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en 

profeteerden.  En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen”. 

Deze mannen waren al gedoopt, maar in de doop van Johannes, die weliswaar diende tot 

vergeving van zonden, maar niet tot het volle heil in Christus. Daarom doet Paulus het nog 

eens goed over. Het fundament moet stevig liggen. Dat is de reden voor de nadruk op de 

doop. Evenals Paulus willen we het fundament goed leggen.  

 

 

Hoe dopen? 

Het woord dopen betekent  onderdompelen. De doop gebeurt door onderdompeling in water. 

In Joh.3:23 staat: “Johannes doopte te te Aenon bij Salim, omdat daar veel water was”. Een 

paar kommetjes was te weinig om mensen in onder te dompelen.  

Toen Jezus gedoopt werd, was Hij in gebed staat in Lucas 3:21. In 1 Petrus 3:21 wordt de 

doop een “bede van een goed geweten tot God” genoemd. Zo kun je het beste de doop 

ondergaan als een gebed van toewijding en overgave aan onze Vader. Hij antwoordt daarop 

met de gave van de Geest. Daarover meer in de volgende les. 

 

 

 

 

Leesrooster 

Woensdag 3 november 

Lezen: Handelingen 8:1-13 Een opwekking in Samaria. 

Vragen: 



1. Hoe hielp de verdrukking en vervolging van de gemeente mee in het plan van God? 

Wat leert je dat over je eigen leven? 

2. Wat predikte Filippus aan de Samaritanen ( 2 verzen) ? Hoe bevestigde de Heer zijn 

prediking? 

3. Waar zie je de directe samenhang tussen geloof en doop. (2x!) 

 

 

Donderdag 4 november 

Lezen: Handelingen 8:26-40 Een individuele bekering, de eerste heiden in de Gemeente. 

Vragen:  

1. In welke verzen staat iets over de heel directe leiding van Godswege aan Filippus? 

Geldt dat ook voor ons? 

2. Kun je weergeven hoe Filippus prediking waarschijnlijk geweest zal zijn als je uitgaat 

van het citaat uit Jesaja? 

3. Wat leer je over de doop uit de verzen 36-38? 

 

Vrijdag 5 november 

Lezen: Handelingen 16:6-15 De komst van het evangelie in Europa. 

Vragen: 

1. Wat leer je over de leiding van de Heilige Geest?  

2. Wat leer je over gezichten, profetieën en dromen van God uit de zinsnede “..daar wij 

eruit opmaakten dat God ons had geroepen..” in vers 10? 

3.  Lucas gebruikt een mooie omschrijving voor het tot geloof komen van Lydia in vers 

14, 15. Hoe kun je dit inpassen in de lessen over bekering en over de doop? 

 

Zaterdag 6 november 

Lezen: Handelingen 16:16-34 Ook reclame van de boze gevangenschap brengt mensen bij 

Jezus!  

Vragen: 

1. De vrouw lijkt reclame te maken voor Paulus. Waarom maakt Paulus hiet toch een 

einde aan? 

2. Waaruit blijkt dat de slavin voor haar meesters niet meer dan een gebuiksvoorwerp 

was? 

3. waaruit blijkt dat het huis van de gevangenbewaarder ook allen de prediking konden 

volgen en tot geloof gekomen waren? 

 

Zondag 7 november 

Lezen: Hebreeën 10:19-25 De toegang tot God. 

Vragen: 

1. Waarom hebben wij volle vrijmoedigheid om in Gods heiligdom in te gaan? 

2. Denk je dat vers 22 ook naar de doop verwijst? Waarom wel of waarom niet? 

3. Hoe kunnen we onszelf en elkaar helpen om niet nalatig te worden volgens vers23-25? 

 

Maandag 8 november 

Lezen: Galaten 3:26 tot 4:7   

Vragen: 

1. Wat zou Paulus bedoelen met: Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met 

Christus bekleed (vers 27)? 

2. Wat leer je uit het beeld van slaaf en zoon in 4: 1-5? 

3. Waaruit blijkt dat God ons aanneemt als zijn kinderen? 



 


