
Voor 16 jaar en ouder ! 

 

Zondag 26 

 

Zondag 26 gaat over de Heilige Doop 

 
Zondag 26, vraag en antwoord 69, 70 en 71. 

 

Vraag 69 : Hoe wordt gij in de Heilige Doop vermaand en verzekerd, 

   dat de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, 

   u ten goede komt ? 

 

Antw :  Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij 

   toegezegd  heeft, dat ik zo zeker met Zijn bloed en Geest 

   van de onreinheid mijner ziel, dat is, van al mijn zonden 

   gewassen ben, als ik uitwendig met het water, dat de  

   onzuiverheid van het lichaam pleegt weg te nemen,  

   gewassen ben. 

 

Moeilijke woorden ! 

vermaand      = geleerd 

verzekerd      = leren dat het echt waar is 

u ten goede komt     = voor u is gedaan 

uitwendig waterbad    = de Heilige Doop 

pleegt weg te nemen    = kan wegnemen 

 

 

Vraag 70 : Wat is dat, met het bloed en de Geest van Christus 

   gewassen te zijn ? 

 

Antw  : Het is vergeving van zonden van God uit genade te hebben 

   om het bloed van Christus wil, dat Hij in Zijn offerande 

   aan het kruis voor ons uitgestort heeft; daarna ook, door de 

   Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus 

   geheiligd zijn, opdat wij hoe langer hoe meer de zonden 

   afsterven, en in een nieuw Godzalig, onstraffelijk leven 

   wandelen. 

 

Moeilijke woorden ! 

Zijn offerande  = het offer van Christus 

de zonde afsterven  = minder zonde doen 

 



Vraag 71 : Waar heeft ons Christus toegezegd, dat hij ons zo 

   zekerlijk  met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met 

   het doopwater gewassen worden ? 

 

Antw  : In de inzetting van de Doop, welke alozo luidt :”Gaat 

   dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de 

   Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.” 

   En :”Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 

   worden; maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd 

   worden.” 

   Deze belofte wordt ook herhaald, waar de Schrift de Doop 

   het bad er wedergeboorte en de afwassing der zonde 

   noemt. 

 

 

Moeilijke woorden  

inzetting van de Doop  = de opdracht die Christus gaf 

verdoemd worden   = voor eeuwig verloren gaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht ! 

 

Leer, na het lezen van Zondag 26 de volgende vragen en antwoorden uit je 

hoofd ! 

 

Vraag 1 Waarmee wordt er gedoopt ? 

Antw  Met gewoon water. 

 

Vraag 2 Wat betekent het water ? 

Antw  Het bloed en de Geest van Christus. 

 

Vraag 3 In welke Naam moet er gedoopt worden ? 

Antw  In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Vraag 4 Wat betekent de besprenging of onderdompeling met het water ? 

Antw  De afwassing van de zonden door het bloed en de Geest van 

  Christus. 

 

Vraag 5 Kan het water zelf de zonde afwassen ? 

Antw  Nee. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon reinigt van 

  alle zonde. 

 

Vraag 6 Waarvan moeten we gereinigd worden ? 

Antw  Van zondeschuld, zondestraf en zondesmet. 

 

Vraag 7 Waar wordt de waarde van de Doop geleerd ? 

Antw  In het hart van Gods kinderen. 

 

Vraag 8 Wie heeft de zaligheid verdiend ? 

Antw  De Heere Jezus. 

 

Vraag 9 Wat mag Gods volk doen ? 

Antw  De zaligheid toe-eigenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht ! 

Lees eerst het stukje en geef daarna antwoord op de vragen ! 

 

In Zondag 25 hebben we geleerd wat sacramenten zijn. 

In Zondag 26 gaat het over het sacrament van de Heilige Doop. 

Toen jij een baby was, ben je in de kerk gedoopt. 

Je vader en moeder hebben jou laten dopen, omdat de Heere dat wil. 

De Heere Zelf heeft de Heilige Doop ingesteld. 

De discipelen kregen opdracht om te preken en te dopen. 

Dat kun je lezen in Mattheüs 28:19 en in Markus 16:16. 

De Heilige Geest wil de Heilige Doop gebruiken om het geloof te versterken. 

Wat wil de Heere Gods kinderen leren ? De Heere wil hen leren dat hun zonden, 

door het bloed van Christus afgewassen zijn, zoals water het vuil van het 

lichaam afwast. 

    Wat betekent : afgewassen te zijn met het bloed en de Geest van Christus  ? 

Kan het bloed en de Geest van Christus ons reinigen ? Ja, dat kan. Het betekent 

dat Christus voor Zijn kinderen aan het kruis gestorven is. Hij heeft Zijn bloed, 

Zijn leven gegeven. Door dat offer ontvangen Gods kinderen vergeving van hun 

zonden. Gods kinderen worden ook gereinigd van hun zonden door de Geest van 

Christus.  

Christus komt met Zijn Heilige Geest in het hart van Gods kinderen wonen. 

Hun hart wordt vernieuwd, bekeerd. Door de kracht van de Heilige Geest zullen 

Gods kinderen de zonden afsterven. Door de kracht van de Heilige Geest gaan 

Gods kinderen leven zoals de Heere het wil. 

Dat gebeurt niet in één keer. Hoe langer hoe meer leven Gods kinderen een 

godzalig leven. Pas in de hemel is de zonde helemaal weg en begint de 

volkomen zaligheid. 

 

Vragen ! 

 

Wie heeft de Heilige Doop ingesteld en waar lezen wij dat ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat betekent het water in de Heilige Doop ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat wil de Heere ons leren door de Heilige Doop ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Hoe kunnen wij van onze zonde gereinigd worden ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wat wil de Heere Zijn kinderen leren door de Heilige Doop ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Krijgen de kinderen bij de Doop een nieuw hart ? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vul in ! 

 

De Heilige Doop is voor een kind van God het t__________van de 

_________________der zonden door het___________________en de 

_______________________van Christus. 

 

Het water in de Doop wijst heen naar het______________en de _____________ 

Van Christus. Daardoor wordt de on___________________van 

de____________afgewassen. 

 

De Doop is niet alleen een t_______________maar ook een z_____________ 

 

Om het bloed van Christus alleen worden de___________________door de 

Heere vergeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pak de Bijbel. 

Lees de tekst uit de Bijbel en geef antwoord op de vraag. 

 

In de Catechismus staat dat de Doop het uitwendig waterbad genoemd wordt. 

Lees : Mattheüs 28:19 

Wie heeft het uitwendig waterbad ingezet ? 

______________________________________________________________ 

 

Waarom wordt de Doop het uitwendig waterbad genoemd ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Lees : Mattheüs 3:1-6. 

Er kwamen veel mensen tot Johannes om gedoopt te worden, belijdende hun 

zonden. 

Wat betekent dat ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Johannes doopte met water uit de rivier de Jordaan. Was dat bijzonder water ? 

_______________________________________________________________ 

 

Geeft de Heere Jezus opdracht om met bijzonder water te dopen ? 

_______________________________________________________________ 

 

Lees : Handelingen 8:26-40 

Wie werd er gedoopt ?_____________________________________________ 

Wanneer werd hij gedoopt ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Wie doopte hem ?_________________________________________________ 

Welke belijdenis sprak de man uit voor hij gedoopt werd ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Kon het water in de Doop de kamerling rein maken van zijn zonden ?_________ 

 

Wat betekende het water in zijn Doop ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



Lees : Openbaring 1:5. 

Wat lees je in deze tekst over de Heere Jezus ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Lees : Handelingen 20:28. 

Wat lees je in deze tekst over de Heere Jezus en Zijn Gemeente ?  

( Zijn kinderen ) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Lees : Hebreën 9:14. 

Het water van de Doopwijst naar het bloed van Christus. Wat staat er in deze 

tekst over het bloed van Christus ? 

________________________________________________________________
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Waar heeft Christus Zijn bloed uitgestort ? 
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Waar heeft Christus Zijn bloed uitgestort ? 
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Waar heeft Christus Zijn bloed uitgestort ? 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

¾¾¾¾¾¿_______________ 

 

Waar heeft Christus Zijn bloed uitgestort ? 

________________________________________________________________ 

 

Lees : Johannes 3:3. 

Wat is er nodig om een nieuw leven te krijgen ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat geeft de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen ? 

________________________________________________________________ 

 

Als de Heilige Geest je leven nieuw maakt, ga je de zonde steeds meer haten en 

ertegen strijden. Hoe noemt de Catechismus dit ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Om over na te denken en te discussiëren met elkaar. 

 

De Doop, een instelling van God. 

Lees : Mathheüs 28:11-20 

Vraag 69 van Zondag 26 is een belangrijke vraag. 

Lees deze vraag nog een keer. 

Door de Heilige Doop zegt God dat Christus voor Zijn kinderen gestorven is. 

God verzekert Zijn kinderen daarvan. Het is echt waar. Hoe doet de Heere dat in 

het hart van Zijn kinderen ? En vraag jezelf af…ben ik een kind van God , of 

niet ? 

Heb jij met deze gedachte wel eens naar de Doop gekeken, of aan je eigen 

gedoopt voorhoofd gedacht ? 

De Doop is niet zomaar iets wat bij kleine kinderen gebeurt uit gewoonte. 

Nee, de Doop betekent meer. De Doop is een instelling van God. 

De Doop is niet door mensen bedacht, maar door God geboden. 

De Heere Jezus heeft Zijn discipelen opdracht gegeven om te preken en te 

dopen, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Waarom is vraag 69 een belangrijke vraag ? Deze vraag is belangrijk omdat het 

gaat over de dood van Christus als betaalmiddel voor de zonde.  

Christus heeft met Zijn dood betaald, daar wijst het water van de Doop heen. 



Maar, heeft Christus ook voor mij persoonlijk betaald ? Wat betekent de Doop 

voor…jou ? 

 

Discussievraag ! 

Waarom is vraag 69 een belangrijke vraag ? 

Wat betekent deze vraag voor jou persoonlijk ? 

 

 

Het vuil van de zonde. 

Lees : Psalm 51. 

Bij de Heilige Doop wordt water gebruikt. 

Water neemt vuil van ons lichaam weg. 

Ons hart is ook vuil. Vuil van de zonde. 

Wij zijn onrein, door de zonde. 

In Psalm 51 staat dat we in zonden ontvangen en geboren zijn.  

Onze zonde maakt ons voorwerp van Gods toorn. Zoals we geboren zijn kunnen 

wij in het Rijk van God niet komen. Is dat nog wel mogelijk ?  Ja, het is nog 

mogelijk door een nieuwe geboorte. Alleen door een nieuwe geboorte, anders 

kan het niet. Als het water van de Doop op ons voorhoofd gesprengd wordt, leert 

God dat wij onrein zijn door de zonde. Maar Hij leert ook dat er bloed is, 

waardoor wij weer rein kunnen worden. Het bloed van Jezus Christus, Gods 

Zoon kan ons vuil hart reinigen, vernieuwen. 

David bad :”Was mij van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde.” 

Door het licht van de Heilige Geest leerde David zijn schuld voor God kennen, 

maar ook zijn geestelijke onreinheid. 

Als de Heilige Geest in ons hart gaat werken, leren we dat we helemaal vuil zijn 

van de zonde. 

Wat laat het doopwater zien ? Het doopwater laat zien  dat het zeker waar is, dat 

het bloed van Christus nodig is om van onze zonde gewassen te worden. 

Maar God belooft dat er bloed is voor  vuile zondaren, die zichzelf niet rein 

kunnen maken. Het wonder om rein te worden is mogelijk bij God vandaan, 

omdat Zijn belofte waarachtig is. 

Gods kinderen leren, door het geloof, dat ze met het bloed en de Geest van 

Christus gewassen zijn. 

 

Discussievraag ! 

Wat leert het water van de Doop en waar wijst het heen ? 

Wanneer is de Doop tot troost ? 

 

 

 

 



Wat is dat ? 

Lees : Exodus 12:21-28 

Vraag 70 begint met deze vraag :”Wat is dat, met het bloed en de Geest van 

Christus gewassen te zijn ?” 

Het is een goede vraag. 

Denken over wat je leest en vragen stellen is goed. 

Probeer ook vragen te maken als je over de Heilige Doop leest. En ga met je 

vragen naar…de Heere in je gebed, je ouders, de dominee of ouderlingen, of 

ander mensen die met jou willen praten. 

In Exodus 12:21-28 lees je ook dat ouders antwoord moesten geven als de 

kinderen met vragen kwamen. De ouders van de joodse kinderen moesten de 

geschiedenis van Abraham, Izak en Jakob vertellen. Ze moesten vertellen over 

de plagen in Egypte en het vieren van het pascha. Ze moesten vertellen over het 

bloed van het paaslam, dat wees naar het bloed van Christus. Ze moesten 

vertellen dat je alleen veilig bent achter het bloed van de Heere Jezus. 

Nu volgen er vragen die alles te maken hebben met de Heilige Doop. 

Probeer voor jezelf een antwoord te zoeken. Als je het niet weet, moet je 

neteender doen als de joodse jongeren, vraag het antwoord aan je ouders af aan 

anderen. 

Hier komen de vragen. 

Wat is het, om je zonden te kennen ? 

Wat is het, om de stem van de Heere Jezus te horen ? 

Wat is het, om droefheid over je zonde te hebben en droefheid naar de Heere ? 

Hoe weet je dat iets zonde is ?     

Hoe weet je, dat iets naar de wil van de Heere is ? 

Wat is het, met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn ? 

Wat is het, om jezelf te onderzoeken en te vragen : wat betekent de Doop voor 

mij ? Ben ik daar mee bezig in mijn gebed ? 

 

 

 

Rechtvaardigmaking  ( vergeving ) en heiligmaking ( reiniging ) 

Lezen : 1 Petrus 1:2 

In antwoord 70 van Zondag 26 gaat het over twee dingen. Het gaat over 

vergeving en vernieuwing. Je kunt ook zeggen : het gaat over 

rechtvaardigmaking en heiligmaking. 

In de Doop gaat het over de vergeving en reiniging door het bloed van Christus. 

Door te zondigen, ontstaat er schuld en smet. Schuld en smet zijn twee gevolgen 

van de zonde. 

Als de Heere met Zijn Heilige Geest in je hart gaat werken, krijg je berouw over 

je grote schuld die je bij God hebt en ben je verdrietig over de zonde die heel je 

leven aantast. Je bent besmet door de zonde. 



Omdat het bloed van de Heere Jezus grote kracht heeft, kan Hij de zondeschuld 

en smet wegnemen.  De Heere Jezus is het Lam van God, dat de zonde der 

wereld wegneemt. 

Wat een groot wonder als je dat leert, door het werk van de Heilige Geest. 

En dat leren Gods kinderen door het geloof. 

 

Discussievraag ! 

Wat betekenen de woorden : rechtvaardigmaking en heiligmaking ? 

Wat hebben deze woorden met de Doop te maken ? 

 

 

Met de Geest van Christus gewassen. 

Lezen : Johannes 3:1-5. 

Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. 

Maar wat betekent het met de Geest van Christus gewassen te zijn ? 

De Geest van Christus is de Heilige Geest. 

Wat doet de Heilige Geest ? De Heilige Geest geeft in de harten van zondaren 

een nieuw leven.  Dat nieuwe leven wordt de wedergeboorte genoemd. Gods 

kinderen worden vernieuwd. 

Hoe gaan Gods kinderen nu leven ? 

Zij gaan de zonden hoe langer hoe meer afsterven. Het betekent dat ze de 

zonden gaan haten en ertegen strijden. Zij gaan meer en meer de Heere dienen 

en hem gehoorzamen. Dat heet : godzalig leven. 

Dat is allemaal werk van de Heilige Geest. 

Dat wordt bedoeld met de zin : met de Geest van Christus gewassen te zijn. 

   Discussievraag ! 

De Heere Jezus gaf een belangrijk antwoord aan Nicodemus. Je kunt het lezen 

in Johannes 3:1-5. Welk antwoord ? 

Wat betekent deze les voor jou ? 

 

 

Waar staat in de Bijbel wat Christus beloofd heeft ? 

Lezen : Mattheüs 28:16-20. 

Christus zegt dat Hij ons met Zijn bloed en Geest wassen wil. Deze woorden 

zijn vast en zeker waar. Dat kun je zien als er kinderen gedoopt worden. 

Staat deze belofte ook in de Bijbel ? We kunnen wel iets hopen, of geloven, 

maar kunnen we het ook aanwijzen in de Bijbel ? Als we de woorden kunnen 

aanwijzen, weten we zeker dat het Gods woorden zijn. 

Gelukkig staat er in de Bijbel wat Christus beloof heeft. 

De Heere Jezus heeft tegen Zijn discipelen gezegd :”Gaat dan heen, onderwijst 

alle volken, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest.” 



Christus heeft ook gezegd :”Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 

worden., maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.” 

Op een andere plaats in de Bijbel wordt de Doop het bad van de wedergeboorte 

genoemd en de afwassing van de zonden. 

 

Discussievraag ! 

Je bent in discussie met iemand die niet gedoopt is. Wat is goed : 1. je eigen 

mening zeggen, of 2. zeggen : er staat in de Bijbel geschreven ?  

Wat zou je nog meer willen zeggen tegen iemand die niet gedoopt is ? 

 

 

 

 


