
Onderwijs over de heilige Doop 
 
Wij belijden in de catechismus over de doop het volgende  
69: Hoe wordt u in de heilige doop onderwezen en ervan verzekerd, dat het enige offer van 
Christus aan het kruis u ten goede komt? 
Christus heeft het waterbad van de doop ingesteld en daarbij beloofd, dat ik met zijn bloed en 
Geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben. Dit is even zeker 
als ik gewassen ben met het water, dat de onreinheid van het lichaam wegneemt. 
70: Wat betekent dat: met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn? 
Dat wij van God vergeving van de zonden hebben uit genade, om het bloed van Christus, dat Hij in 
zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft.Verder ook, dat wij door de Heilige Geest 
vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd zijn, zodat wij hoe langer hoe meer van de zonde 
afsterven en godvrezend en onberispelijk leven. 
74: Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden? 
Ja, want de kinderen horen evengoed als de volwassenen bij Gods verbond en bij zijn gemeente. 
Ook worden aan hen evenals aan de volwassenen, door het bloed van Christus, de verlossing van de 
zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, beloofd. Daarom worden zij door de doop, als 
teken van het verbond, bij de christelijke kerk ingelijfd en dat maakt hen anders dan kinderen die 
niet geloven. Zij zijn kinderen van de Vader in de hemel. In het oude verbond gebeurde dat door de 
besnijdenis; in het nieuwe verbond is de doop ingesteld. 
 
Door het offer van Christus worden wij door God aangenomen als zijn kinderen. God wil onze Vader 
zijn. Die vaderlijke zorg is zo geweldig groot. In Rom. 8 lezen we dit: Allen die door de Geest van 
God worden geleid, zijn kinderen van God.U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in 
angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen 
aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu 
we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn 
wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.  
 
Wij weten dat God de Vader het kwade van ons zal weren of voor ons zal doen meewerken ten 
goede. God is voor ons en als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen 
Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet 
alles schenken?  
 
Samengekomen rond de doopvont worden wij allemaal getuigen van de doop van dit kind en worden 
wij ook weer herinnerd aan onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk 
te erkennen en te verkondigen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven. 
Laten we belijden wat ons samenbind.  
 
We zingen samen gezang 107: 1+2+3 
 
Geliefde ouders, broeders en zusters in Christus 
In geloof mogen wij de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de uiterlijke vorm. 
Daarom vragen wij u eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
Belijden jullie dat onze kinderen van hun vroegste begin in de macht van de zonde zijn en aan het 
eeuwig oordeel onderworpen zijn, maar dat zij  op grond van het lijden en sterven van Christus uit 
deze duisternis worden getrokken in het wonderbare licht van zijn verlossing en dat zij daarom als 
leden van zijn gemeente gedoopt behoren te worden? 
 
Geloven jullie dat de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende Woord van God 
zijn, zoals de kerk dat ook openlijk in haar geloofsbelijdenis uitspreekt en erkent en zoals dit 
evangelie ook in deze kerk wordt verkondigd? 
 
Beloven jullie deze kinderen bij het opgroeien zo te onderwijzen en te laten onderwijzen dat zij 
hun doop leren begrijpen en beloven jullie deze kinderen voor te gaan in een leven met onze 
Redder en Heer Jezus Christus? 
 
Vader/moeder…….. wat is daarop uw antwoord? Ja 


