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Je bent als baby gedoopt. Moest 

dat echt? Wat heb je er aan?

• Je hebt altijd Gods genade nodig. Wij 

zijn zoals we geboren zijn verdoemd. 

• Er is geen tijd in je leven dat je niet 

geroepen wordt om van genade te leven. 

Dat je in Christus geheiligd dat is apart 

gezet bent om Hem toegewijd te zijn. Dat 

kan alleen wanneer we van zonden 

gereinigd zijn. Dat is:Gedoopt zijn in dat 

wat zijn vergoten bloed heeft bewerkt en 

zo een goed geweten hebben. 1 Petrus 

3:21
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teksten

Genesis 15  en 17

Romeinen 4:11

Deut,

Hebreeën  en 

Efeze 2:11-22  en Galaten 3:29

Hand. 2:21 en 2:39
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Dat een kind het doopteken al krijgt is 

de doodsteek voor iedere “Kijk mij 

eens” (Ik laat me dopen gedachte.!         )

Wil je de Schepper eren dan ben je blij met de doop, 
een het is waar teken van de eenzijdige Koninklijke 
genade.
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Korte inhoud

• Gods belofte is de enige zekerheid die een mens heeft. 

Een teken en zegel van die belofte  is een toegift en heeft de bedoeling de 
betrouwbaarheid te onderstrepen en de vreugde en zekerheid groter 
en vaster te maken.

Een trouwring is bijvoorbeeld het teken en zegel van de huwelijkstrouw. 

⚫ Ik wil aantonen:

1)Dat besnijdenis en doop hetzelfde uitbeelden. Namelijk dat geloof in 
Gods belofte redt.

2)Dat besnijdenis en doop om dezelfde  reden gegeven worden. 

Daarom moeten besnijdenis en doop ook aan dezelfde mensen (de 
gelovige volwassene en zijn / haar kinderen) gegeven worden. ben je 
het kind van zo iemand
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HEERLIJK GEMAAKT

• Genesis 1:31

• En God zag al wat Hij 

gemaakt had, en zie, 

het was zeer goed. 

Toen was het avond 

geweest en het was 

morgen geweest, de 

zesde dag. 
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DIEP GEVALLEN

• Genesis 3:17

• En tot Adam zeide Hij: 
Dewijl gij geluisterd hebt 
naar de stem uwer vrouw 
en van dien boom 
gegeten, waarvan Ik u 
gebood, zeggende: Gij 
zult daarvan niet eten, zo 
zij het aardrijk om 
uwentwil vervloekt, en 
met smart zult gij daarvan 
eten al de dagen uws 
levens. 
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ER IS HULP VAN BOVEN

• Al in het begin van de Bijbel 
komt God met beloften.  Zie 
Genesis 3:15 En Ik zal 
vijandschap zetten tussen u en 
tussen deze vrouw, en tussen 
uw zaad en tussen haar Zaad; 
Datzelve zal u de kop 
vermorzelen, en gij zult Het 
de verzenen vermorzelen.  

• De belofte dat er een redder 
komt. 
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WAAROM ZOU DIE HULP MIJ 

BEREIKEN ?

• Ik ben een vijand

• Welke reden zou God 

hebben om ons 

opstandelingen te 

redden?

Het antwoord is 

onthutsend. 
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Hoe is er redding mogelijk.

• In mensen zijn geen 

oorzaken.

• Het heeft God 

behaagt.

• Je krijgt er deel aan 

door het geschonken 

geloof.

• Voor hen die geloven.

• Filipenzen 2:13

• werkt uws zelfs zaligheid

met vreze en beven; Want het 

is God Die in u werkt beide het 

willen en het werken, naar Zijn 

welbehagen. 

• Efeze 2:8

• Want uit genade zijt gij zalig 

geworden door het geloof, en 

dat niet uit u, het is Gods 

gave;
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Boven op de evangeliebelofte geeft God een teken wat ook 

nog eens het geschenkkarakter van de redding door het 

geloof  uitbeeldt. 

• Het teken van besnijdenis en doop beelden het 

geschenkkarakter uit doordat baby’s het krijgen. 

Die kunnen het echt niet verdienen. Ze vragen bij 

de eersten uit de familie geloof. Maar Abraham 

kreeg gelijk al bevel om een zoontje van 8 dagen 

te besnijden. De doodsteek voor de  gedachte 

aan prestatie van zijn/onze kant.
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Verkiezing

• We krijgen geen bericht 

van onze verkorenheid.

• Wel van onze verlorenheid

• Deuteronomium 29:29

• De verborgen dingen zijn voor de HEERE 
onze God, maar de geopenbaarde zijn 
voor ons en voor onze kinderen tot in 
eeuwigheid, om te doen al de woorden 
dezer wet. 
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Stel je vertrouwen….. 

De aanwijzingen versterken elkaar tot één 

grote aandrang om voor de 

ontmoeting met God je ver-

trouwen op het werk van de 

Heere Jezus te stellen.                

In te gaan op de uitnodiging van God 

zoals verwoord in bijv. Hand. 2: 21

En het zal zijn dat een iegelijk die de Naam des 
Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. 
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Hoe trekt God?

• Met beloften

• Bedreigingen

• Argumenten

• Met Zichzelf laten 
kennen als de 
Betrouwbare

• Met eden

• Met symbolen 

(het is waar) tekenen 
en zegels. 
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God beeldt zonde en vergeving uit 

met symbolen
• Heel de ceremoniële 

eredienst. De feesten en 
offers. 

• Voor hen die de vertroosting 
Israëls verwachten was dat 
een lang verwachte 
boodschap.

• Johannes 1:29 Zie, het Lam 
Gods, Dat de zonde der 
wereld wegneemt.

• Besnijdenis Pasha

• Doop en avondmaal
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Het doel van de Bijbel

• Rom. 1:16 Want ik schaam mij het Evangelie 

van Christus niet; want het is een kracht Gods 

tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst de 

Jood, en ook de Griek. 

• Joh. 20:31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij 

gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, 

en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn 

Naam. 
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Wat wil de Heilige Geest met 

Woord en sacramenten ?
• HC, Zondag 25 vr. 67Vr. Zijn 

dan beide, het Woord en de 
sacramenten, daarheen 
gericht of daartoe verordend, 
dat zij ons geloof op de 
offerande van Jezus Christus
aan het kruis, als op den 
enigen grond onzer zaligheid, 
wijzen?

• Antw. Ja zij toch; want de 
Heilige Geest leert ons in het 
Evangelie en verzekert ons 
door de sacramenten, dat 
onze volkomen zaligheid in 
de enige offerande van 
Christus staat, die voor ons 
aan het kruis geschied is.
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De hartstocht van de Heilige Geest

• Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut dat Ik 
wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de 
Trooster tot u niet komen; maar indien Ik 
heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die 
gekomen zijnde, (Joh. 16:7-11)

• zal de wereld overtuigen van zonde, en van 
gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, 
omdat zij in Mij niet geloven; En van 
gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heen ga, 
en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, 
omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. 
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belofte=verbintenis

• Een goed lopende samenleving  bestaat 

per gratie van beloften / verbintenissen 

waar we ons aan houden. 

• De God van de Bijbel werkt belofte / 

verbondsgewijs.
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God verandert niet.
• Ik ga proberen duidelijk te maken:

• Besnijdenis en doop betekenen hetzelfde.

• Bij beide moet eerst het hoofd                   

van de familie geloven.

• God gebiedt uitdrukkelijk dat een zoon van 

8 dagen oud besneden moet worden.

• Het Bloed is gestort en nu moeten  

kinderen van gelovigen gedoopt worden.
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Een belofte is een verbintenis

• Al in het begin van de Bijbel komt God met 
beloften.  Zie Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap 
zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen 
uw zaad en tussen haar Zaad; 

Datzelve zal u de kop vermorzelen, en 

gij zult Het de verzenen vermorzelen.  

• Alle reden om dit (een aspect van) het 
genadeverbond te noemen. De belofte dat er 
een Redder komt. 
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Vier beloften in Genesis 12 en 15

1 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u 
zegenen en uw naam groot maken; en 
wees een zegen. En Ik zal zegenen die u 
zegenen, en vervloeken die u vloekt; en

2 in u zullen alle geslachten des aardrijks 
gezegend worden.

3 Uw zaad zal Ik dit land geven. 
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Beloften in Genesis 15:1-6

4 Vrees niet, Abram, Ik ben u een Schild, uw 

Loon zeer groot. 

MOOIER IS ER NIET.

5 En hij geloofde in de HEERE; en Hij 

rekende het hem tot gerechtigheid. vers 7 
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Sommigen zeggen dat de besnijdenis alleen betekent dat 

je bij het volk Israël behoort. Johannes 8:56 laat ook zien 

dat de belofte voor Abraham zeker een geestelijke kant 

had.

• Abraham, uw vader, heeft met 

verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag 

zien zou; en hij heeft hem gezien en is 

verblijd geweest. 
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Genesis 15:18

• Te dienzelven 

dage maakte de 

HEERE een 

verbond met 

Abram, 

zeggende: Uw 

zaad heb Ik dit 

land gegeven,

• Je kunt een 

• =

• tussen 

• belofte en verbond 

• zetten
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Genesis 17:7

• En Ik zal Mijn verbond

oprichten tussen Mij 

en tussen u en tussen 

uw zaad na u in hun 

geslachten, tot een 

eeuwig verbond, om u 

te zijn tot een God en 

uw zaad na u. 

• Ik zal u tot een God 

zijn en uw zaad na 

u. 

• Wat wil je nog 

meer?
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Genesis 17:11 -14

• En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; 
en dat zal tot een teken zijn des verbonds 
tussen Mij en tussen u. 

• Een zoontje dan van acht dagen zal u 
besneden worden, al wat mannelijk is 
in uw geslachten: de ingeborene des 
huizes, en de gekochte met geld van 
allen vreemde, dewelke niet is van uw 
zaad; 

• 14 .. wiens voorhuids vlees niet zal besneden 
worden, zal uitgeroeid worden: hij heeft Mijn 
verbond gebroken.
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Genadeverbond

• Het is een verbintenis.

• Wanneer je de belofte in hetgeen waartoe God Zich verbindt, 
gelooft, is dat je redding. 

Genesis 15:6 En hij (Abraham) geloofde 

in de HEERE; en Hij rekende het hem 

tot gerechtigheid . 

• Daarna kreeg Abraham in Genesis 17:11 het teken dat dit geloof 
hem redde. En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal 
tot een teken zijn des verbonds tussen Mij en tussen u.
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Geen prestatie van Abraham. Wel een gratie van God.

• Voordat Abraham 

zich kon verbeelden 

dat hij met zijn 

besnijdenis een 

prestatie geleverd 

had, zei God: Doe 

het ook bij je zonen 

van 8 dagen oud.
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Romeinen 4:11

En hij (Abraham) heeft het teken der besnijdenis 
ontvangen tot een zegel 

der rechtvaardigheid des 

geloofs,

• die hem in de voorhuid was toegerekend; opdat 
hij zou zijn een vader van allen die geloven in 
de voorhuid zijnde, teneinde ook hun de 
rechtvaardigheid toegerekend worde, 
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Eerst geloven

• Abraham moest eerst geloven. 
Toen was hij nog in de voorhuid, 
dat is: onbesneden.

• Zo is hij ook de vader in het 
geloof  van onbesnedenen.

• Om het teken te krijgen dat je 
door het geloof gerechtvaardigd 
(gered) wordt, moest Abraham 
eerst geloven. Daarna moet hij 
hetzelfde teken ook aan zijn 
zonen geven als ze 8 dagen oud 
zijn.
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Wat beeldt de besnijdenis uit?
Het zelfde als de doop. En 
nu wat vertoeft gij? Hand. 
22:16 Sta op, en laat u dopen 
en uw zonden afwassen, 
aanroepen- de de Naam des 
Heeren. (Het verwijderen 
van de voorhuid beeldt net 
als het wassen met water, het 
verwijderen van de zonden 
uit. De oude mens doden en 
een nieuw leven beginnen.
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Besnijdenis laat je aan hetzelfde 

denken als de  Doop

• Wanneer we in Jezus 

geloven krijgen we 

volgens Kolossenzen 2:11

in onze doop 

hetzelfde mee wat de 

Joden in de 

besnijdenis 

meekrijgen. 
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Kolossenzen 2:11

• In Welken gij

• (Christenen uit de heiden-wereld)

• ook besneden zijt met een besnijdenis die 

zonder handen geschiedt, in de uittrekking 

van het lichaam der zonden des vleses, door 

de besnijdenis van Christus; 

• en daarna verder leven als een gereinigd mens. 
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Wanneer hebben wij als niet Joden 

“de besnijdenis ondergaan?”

• Toen we gedoopt werden.

• Want Kol. 2:12 zegt:

• (die uittrekking van het lichaam der 
zonden en des vleses en opstanding tot 
nieuw leven is gebeurd)

• Zijnde met Hem begraven in de doop, in 
welke gij ook met Hem opgewekt zijt door 
het geloof der werking Gods, Die Hem uit 
de doden opgewekt heeft. 
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Is de besnijdenis echt meer dan het 

teken dat je een Jood bent?

• De besnijdenis was voor de Jood o.a. een 

teken dat hij bij het Joodse volk hoorde 

maar het had voor Israël ook de 

geestelijke betekenis van de dood van 

de oude mens en het leven van de 

nieuwe mens. Zie bijvoorbeeld Deut. 

10:16 Besnijdt dan de voorhuid uws 

harten, en verhardt uw nek niet meer.
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De doop betekent eveneens 

afsterving en opstanding

• Rom. 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven 

door de doop in de dood, opdat 

gelijkerwijs Christus uit de doden 

opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, 

alzo ook wij in nieuwheid des levens 

wandelen zouden. 
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De doop beeldt ook afwassing van 

zonden uit.

• Hand. 22:16 En nu, wat vertoeft gij? Sta 

op, en laat u dopen en uw zonden 

afwassen, aanroepende de Naam des 

Heeren. 
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De doop wijst niet op wegpoetsen van modder maar op de 

reiniging van de zonden door het geloof in het volbrachte 

werk van Jezus. Dat geeft een goed geweten.

• 1 Petrus 3:21 Waarvan 
het tegenbeeld, de doop, 
ons nu ook behoudt, niet 
die een aflegging is van 
de vuiligheid des 
lichaams, maar die een 
vraag is ener goede 
consciëntie tot God, door 
de opstanding van Jezus 
Christus,
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Waarom in het OT een bloedig 

teken en in het NT niet?

Omdat in de OT tijd voor het lijden en 

sterven van de Heere Jezus het offer nog 

gebracht moest worden.
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Het doopformulier bewijst in het kort WAAROM KINDEREN DOPEN BIJBELS IS.

Hoewel kinderen er nog niets 
van begrijpen  zou het toch 
oneerlijk zijn om ze niet te 
dopen. Waarom?

• Antwoord: Het formulier put 
uit de Bijbel wanneer het zegt: 

• En hoewel onze kinderen deze 
dingen niet verstaan, zo mag 
men ze nochtans daarom van 
de Doop niet uitsluiten, 
aangezien zij ook zonder hun 
weten der verdoemenis in 
Adam deelachtig zijn a), en 
alzo ook weder in Christus tot 
genade aangenomen worden; 

• WANT
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Ook kinderen hebben Jezus nodig.

• b)Psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid 
geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder 
ontvangen.  Zie ook Genesis 5:3 en Rom. 5:12

• b) Markus 10:14-16 Maar Jezus dat ziende, nam 
het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de 
kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; 
want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar 
zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet 
ontvangt gelijk een kindeken, die zal in hetzelve 
geenszins ingaan. En Hij omving hen met Zijn 
armen, en de handen op hen gelegd hebbende, 
zegende Hij dezelve.
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Waar belooft God in het OT en NT dat Hij ook 

de God van kleine kinderen wil zijn?

• Antwoord: In Genesis 17:7  daar 
spreekt  God tot Abraham, de 
vader van alle gelovigen, en 
daarom mede tot ons en onze 
kinderen, zeggende En Ik zal 
Mijn verbond oprichten tussen 
Mij en tussen u en tussen uw 
zaad na u in hun geslachten, 
tot een eeuwig verbond, om u te 
zijn tot een God en uw zaad na 
u.
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Waar belooft God in het NT dat Hij ook de God van kleine 

kinderen wil zijn?

• Dit betuigt ook Petrus, Hand. 2:39, met 

deze woorden: Want u komt de belofte 

toe, en uw kinderen, en allen die daar 

verre zijn, zovelen als er de Heere onze 

God toe roepen 

• zal.
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Waaruit weet je nog meer dat God er voor 

de kinderen wil zijn?

• In het OT  heeft God bevolen kinderen te besnijden, dat 
was een zegel van het  verbond dat je door het geloof 
gered werd; 

• Rom. 4:11 En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel 
der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend; 
opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, 
teneinde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde,

• en in het NT heeft Christus 

• hen omhelsd, de handen 

• opgelegd en gezegend ; 

• Mark. 10:16.
•

•



45

Wat is het gevolg van het feit dat doop en 

besnijdenis hetzelfde betekenen en allebei 

bij het gezinshoofd eerst geloof vereisen?

• Doop en besnijdenis betekenen hetzelfde en bij 
allebei moet eerst het hoofd van het gezin 
geloven. Pas daarna mochten dan ook de 
jongetjes van 8 dagen oud besneden worden, of 
de rest van het gezin gedoopt. 

• In de  besnijdenis wordt  volgens Gen.15:6 en 
17:11 en Rom.4:11 uitgebeeld dat je door het 
geloof gered, gerechtvaardigd wordt.

• Dan mogen nu, na het offer van Christus, dus na 
het kruis,  ook de kinderen van gelovige ouders 
het teken krijgen dat ze door het geloof gered 
kunnen worden. 
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Werd de eerste besnijdenis ook pas gegeven na 

geloof? Dus volwassen-besnijdenis?

• Antwoord: Ja Genesis 15:6 En hij 

(Abraham) geloofde in de HEERE; en Hij 

rekende het hem tot gerechtigheid. 

Daarna kreeg Abraham in Genesis 17:11 

het teken dat dit geloof hem redde. En gij 

zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en 

dat zal tot een teken zijn des verbonds 

tussen Mij en tussen u.
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Verbond = verbintenis

• Hier valt het woord verbond. Verbond is 

een verbintenis. God verbindt er Zich 

toe ieder die in Hem gelooft eeuwig 

leven te geven. Dus vergeving van 

zonden. Dat is genade, we hebben het 

niet verdiend. Daarom spreken we over 

het genadeverbond.
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Een zeer grote zaak

• Rom. 4:11 En hij heeft het teken der 

besnijdenis ontvangen tot een zegel der 

rechtvaardigheid des geloofs, die hem 

in de voorhuid was toegerekend; opdat hij 

zou zijn een vader van allen die geloven in 

de voorhuid zijnde, teneinde ook hun de 

rechtvaardigheid toegerekend worde,
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Wat betekent volgens Rom. 4:11 de 

besnijdenis?

• Dat het een  zegel is. 

• Een : Het is waar teken. Het is echt waar: 

Dit geloof redt je. Daardoor ben je 

rechtvaardig voor God.
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Wanneer kreeg Abraham dit teken?

• Antwoord: Hij was 75. Eerst geloofde hij 

en toen pas het teken.  

• Het was net als de 

geloofsdoop/volwassendoop 

• een 

geloofsbesnijdenis/volwassenbesnijdenis.
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Wie moest hij vervolgens besnijden?

• Antwoord: Genesis 17: Een zoontje dan 

van acht dagen zal u besneden worden, al 

wat mannelijk is in uw geslachten: de 

ingeborene des huizes, en de gekochte 

met geld van allen vreemde, dewelke niet 

is van uw zaad;
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Ja maar een kind kan toch..

• Abraham moppert niet: “Ik moest eerst 

geloven dan kan ik toch niet zomaar een 

kind besnijden. “
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Want:

• Hij weet maar al te goed dat ze in zonden 

ontvangen en geboren zijn en daarom het 

reddend bloed van Hem wiens dag hij 

gezien heeft nodig hebben. 

• Johannes 8:56 Abraham, uw vader, heeft 

met verheuging verlangd, opdat hij Mijn 

dag zien zou; en hij heeft hem gezien en is 

verblijd geweest.
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Wat een wonder

• Zodra onze kinderen maar iets kunnen 
begrijpen moeten we ze vertellen dat ze 
een boos hart hebben, zonden doen, stout 
doen, maar dat God om Jezus wil 
vergeven wil. 

• We hoeven daaraan niet te twijfelen. Hij 
belooft het en om ons geloof te 
ondersteunen krijgen we ook nog een 
teken.
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JA MAAR MARKUS 16:16 DAN?

• Het zendingsbevel zegt toch duidelijk in 

Markus 16:16 Die geloofd zal hebben en 

gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar 

die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd 

worden. 

• Dan moet je toch eerst geloven?
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Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in 

eeuwigheid. Daarom krijgen kinderen nu ook het teken.

• Net als Abraham als eerste in de familie 

moest geloven is dat ook in de 

zendingssituatie. Maar daarna mag net als 

bij Abraham het hele gezin het teken 

ontvangen dat een mens door het geloof 

gered wordt . 
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Een uitdrukkelijk bevel is nodig als 

het voortaan anders moet.

• Markus 16 vers 16 (het zendings- en 
doopbevel) sluit dus aan bij de gewoonte 
in de besnijdenis dat eerst het hoofd van 
het gezin moet geloven. Dan was het voor 
de apostelen vanzelfsprekend dat ook de 
kinderen deze belofte kregen. Of anders 
gezegd: Mede-erfgenamen van het 
verbond werden. Verder kun je van deze 
tekst leren dat ook al ben je gedoopt toch 
zonder geloof verdoemd zult worden.
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Een tweede lijn van bewijzen.

• Zijn er nog meer bewijzen dat wij ook net 

als Abraham onder het genadevebond 

vallen en net als Abraham door het geloof 

gered kunnen worden. En dat dus ook wij 

en onze kinderen dezelfde verzegeling 

van Gods belofte mogen krijgen?
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Ja:Die vindt je in Efeze 2:11-22

• Er is nog een andere rij van bewijzen dat 

wij (gelovigen uit de heidenen) dezelfde 

voorrechten hebben als de Joden. Dit kun 

je vinden in Efeze 2:11-22 . Daar zegt 

Paulus dat de heidense Efeziërs, 

vreemdelingen van de verbonden en 

beloften  waren maar
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Efeze 2:12 en 13

• Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, 
vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, 
geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die 
eertijds verre waart, nabij geworden door het 
bloed van Christus. 

• nu zijn zij die eertijds verre waren nabij gekomen en 
huisgenoten van God geworden, kinderen van 
Abraham.
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De beloften aan Abraham gedaan 

gelden ook voor ons. 

• Galaten 3:29 En indien gij van 

Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams 

zaad, en naar de beloftenis 

erfgenamen.

• Je moet van goeden huize komen om uit de Bijbel te 

bewijzen dat de kinderen nu niet meer het zegel krijgen 

dat ze door het geloof gerechtvaardigd (gered) kunnen 

worden.
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Wat is de waarde van de 

huisteksten?

• Pas wanneer je het bovenstaande inziet 
krijgen de zogenaamde huisteksten een 
versierende bewijswaarde voor de 
kinderdoop. 

• Bij Lydia en de cipier in Efeze staat dat zij 
gedoopt werden en hun huis. Dat 
betekende in die tijd, de grootfamilie daar 
zaten ook de slaven en hun gezinnen bij. 
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Huisteksten zijn bijvoorbeeld:

• Hand. 16:15 En als zij gedoopt was en haar 

huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij hebt 

geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo 

komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons.

• Hand. 16:32 en 33 En zij spraken tot hem het 

Woord des Heeren, en tot allen die in zijn huis 

waren. En hij nam hen tot zich in dezelve ure 

des nachts, en wies hen van de striemen; en hij 

werd terstond gedoopt, en al de zijnen.
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Wij zijn kinderen van Abraham

• Daar het christelijk geloof, het geloof in de 

Heere Jezus, volgens Paulus gewoon de 

voortzetting van het echte Joodse geloof 

der vaderen was hoorden daar de 

kinderen vanzelfsprekend bij.
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Geen nieuw geloof

• Hand. 26:6 en 7 En nu sta ik en word 

geoordeeld over de hoop der belofte, 

die van God tot de vaderen geschied is;

Tot dewelke onze twaalf geslachten, 

geduriglijk nacht en dag God dienende, 

verhopen te komen; over welke hoop ik, o 

koning Agrippa, van de Joden word 

beschuldigd.
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Wat moeten we nu geloven?

• In het genadeverbond verbindt God er 
Zich toe de zondaar die Hem om Jezus wil 
om genade vraagt het te zullen geven. Dat 
je door het geloof in de Heere Jezus gered 
kunt worden.

• We worden niet gevraagd om te geloven 
dat Jezus voor ons stierf. Zeker worden 
we niet op ons zelf geworpen om te 
geloven dat ons geloof wel goed is. 
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Geloven is:

• We worden opgeroepen om te geloven dat 

Gods belofte waar is. Dat al wie de Naam des 

Heeren aanroept zalig zal worden. Zijn Naam 

en glorie is Zaligmaker van zondaren zijn.

Wie op die betrouwbare belofte leunt van de 

God die niet liegen kan, zal niet bedrogen 

uitkomen. Het is zo ongelooflijk rijk en 

onverdiend van onze kant dat God het niet 

alleen zweert in Zijn Woord maar ook met doop 

en avondmaal ook nog eens zichtbaar maakt. 
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Naald

• De wet van God leert ons dat we 
gezondigd hebben. 2 Kon.17:13 Als nu de 
HEERE tegen Israël en tegen Juda door 
de dienst van alle profeten, van alle 
zieners, betuigd had, zeggende: Bekeert u 
van uw boze wegen en houdt Mijn 
geboden en Mijn inzettingen, naar al de 
wet die Ik uw vaderen geboden heb, en 
die Ik tot u door de hand van Mijn 
knechten, de profeten, gezonden heb; 
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En draad

• Het evangelie proclameert dat 

al wie de Naam des Heeren 

aanroept en in Hem gelooft 

behouden zal worden. 
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Van Gods kant

• Zonder deze wedergeboorte is het 

onmogelijk om in het Koninkrijk van 

God te komen. 

• Joh. 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot 

hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij 

dat iemand wederom geboren wordt, hij 

kan het Koninkrijk Gods niet zien.
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Joh. 3:14-15 is het voornaamste 

stuk van de wedergeboorte.

• En gelijk Mozes de slang in de woestijn 

verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des 

mensen verhoogd worden, Opdat een 

iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, 

maar het eeuwige leven hebbe. 
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Jezus besneden en gedoopt

• Johannes de Doper zei: Johannes 1:19 Des anderen 
daags zag Johannes ,Jezus tot zich komende, en zeide: 
Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. 
Eindelijk dus het volmaakte offer.

• Maar:

• Jezus kreeg de reiniging voor Hemzelf en daarmee voor 
allen die in Hem geloofden en geloven zouden, door 
wat Hij zelf deed. Het verschil: wij krijgen reiniging door 
het geloof in Jezus, Die het volbracht heeft. Hebr. 1:3b .., 
nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven 
teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand 
der Majesteit in de hoogste hemelen,
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Onze ongerechtigheden

• Jezus beeldde met Zijn besnijdenis en 

doop dus uit: Ik ben onrein, met de 

zonde van de wereld beladen.
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Heeft Hij gedragen

• Johannes 3:13 – 15 Toen kwam Jezus van 

Galiléa naar de Jordaan tot Johannes, om van 

hem gedoopt te worden. Doch Johannes 

weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van 

U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?  Maar 

Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af; 

want aldus betaamt ons alle 

gerechtigheid(namelijk dat de heilige en 

rechtvaardige God de zonde moet straffen)  te 

vervullen. Toen liet hij van Hem af.
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Bij Joden dubbel uitgebeeld

• Joden moeten zich nog steeds laten besnijden. 

Allereerst omdat God het aan stamvader 

Abraham heeft bevolen omdat het voor hen nog 

steeds  het teken is van alle bijzondere beloften 

voor het Joodse volk. (De landbelofte, Ik ben uw 

Loon en Schild, een groot nageslacht, tot een 

zegen voor de wereld) . Het aspect:  Reiniging, 

afsterven en opstanding wordt bij Messias 

belijdende Joden  dubbel uitgebeeld. Namelijk in 

hun besnijdenis en in hun doop.
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De edele takken

En Jood die Christen wordt kan zeggen: Dat 
heb ik toch al mee gekregen in mijn 
besnijdenis, ik hoef niet meer gedoopt te 
worden. 

Eerst zou ik zeggen: God heeft het geboden

• Verder kun je zeggen: In jouw besnijdenis 
werd bloedig uitgebeeld wat er gebeuren 
moest. In je doop wordt nu onbloedig 
uitgebeeld dat het gebeurd is. 
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Een Christen moet gedoopt worden.

• Je zou ook kunnen zeggen: Jezus heeft 

bevolen dat iedereen ,Joden en niet 

Joden, die gelooft dat Jezus de Zoon van 

God is, de Messias en Heiland, zich 

moeten laten dopen.

De drieduizend bekeerlingen in de tempel 

waren allemaal 

Joden en toch 

werden ze gedoopt.
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Toen en nu: Kinderen horen erbij.

• Ik de HEERE wordt 

niet veranderd en

• Jezus Christus is 

gisteren en heden

• Dezelfde.
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Lijn 1

Doop en besnijdenis 

beelden hetzelfde uit.

Worden op dezelfde 

voorwaarden 

gegeven.

Moeten dan aan 

dezelfde personen 

gegeven worden.
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De kinderdoop heeft drie elkaar 

versterkende bijbelse gronden

2Wij zijn erfgenamen 
met de gelovige 
Abraham

3. Doop en besnijdenis 
beelden hetzelfde uit

3Ik de HEERE wordt 
niet veranderd.Jezus 
Christus is gisteren 
en heden dezelfde en 
tot in eeuwigheid.

Geen verandering
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Wij hebben hetzelfde evangelie als de 

Joden van Abraham tot Johannes de Doper

• Hebreeën 4:2

• Want ook ons is het Evangelie verkondigd, 
gelijk als hun (het volk Israël in de 
woestijn); maar het woord der prediking 
deed hun geen nut, dewijl het met het 
geloof niet gemengd was in degenen die 
het gehoord hebben. (wij (kinderen en 
volwassenen) krijgen hetzelfde te horen 
en te zien.
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Zegenen en vervloeken

• Als de negatieve 

daden van een 

voodoo priester al 

zulke kwalijke 

gevolgen heeft 

hoeveel te meer het 

positieve dopen in de 

Naam van een drie-

enig God.
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Pleiten op Gods beloften

• Een gebed is 

het sterkst 

wanneer het 

pleit op Gods 

beloften.



28-06-20

Pleiten op je doop

Dat is steunen op  de beloften die in de 

doop uitgebeeld en verzegeld worden.
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Voor je kinderen pleiten op hun 

doop bij de HEERE

HEERE U hebt toch beloofd dat U mijn God 

en de God van Mijn nageslacht wilt zijn.

Open toch hun ogen dat ze zien wat er van 

komt zonder U en wat ze kunnen krijgen 

van U?
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En de meisjes dan?

De meisjes/vrouwen  waren er in begrepen. De man werd 
gezien als het vertegenwoordigend hoofd en als de 
drager/doorgever van de zondige aard. De vrouwen 
waren vertegenwoordigd in de mannen. Hun besnijdenis 
zou een verminking zijn.  Het teken dat God de zondaar 
die tot hem komt en om het offer (Het Lam Gods) de 
zonde wil vergeven en in genade aannemen, konden ze 
bij broertjes, neefjes (grootfamilie) zien en later bij hun 
eigen man en zonen. Het is het deel voor het geheel 
principe. Het gemeenschapsdenken was toen nog veel 
sterker. Het hetzelfde principe en dezelfde 
gedachtenwereld die doet geloven/begrijpen dat Adam 
onze vertegenwoordiger was en als hoofd van het 
verbond zijn hele nageslacht meenam naar leven (dan 
had niemand gemopperd) of naar dood. Met dat laatste 
hebben we soms moeite.


