
                                                                                           
 

27 Geloofspunten in Bijbelse uiteenzettingen - Geloofspunt 14 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           1   

ZEVENDE DAG ADVENTISTEN GELOVEN … 
  

In de doop belijden wij ons geloof in de dood en opstanding van Jezus Christus 
en betuigen onze dood voor de zonde en ons voornemen in nieuwheid des 

levens te wandelen. Zo erkennen wij Christus als Heer en Heiland, worden Zijn 
volk en worden wij door Zijn gemeente als leden aanvaard. De doop is een 
zinnebeeld van onze verbondenheid met Christus, de vergeving van onze 
zonden en ons ontvangen van de Heilige Geest. De doop vindt plaats door 

onderdompeling in water en op de belijdenis van het geloof in Jezus en blijk 
van berouw. Dit volgt op onderricht vanuit de heilige Schrift en aanvaarding 

van de Bijbelse leer. 
 

Fundamenteel Geloofspunt nr. 14 
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Hoofdstuk 14 
DE DOOP 

 
 Nyangwira, die in Centraal Afrika woonde, beschouwde de doop niet slecht een 
optie. Al meer dan een jaar bestudeerde zij gretig de Bijbel. Zij verlangde ernaar een christen 
te worden. 
 Op een avond deelde zij de dingen die zij had geleerd met haar man. Diep 
verontwaardigd riep hij “Ik wil dit soort religie niet in mijn huis hebben, wanneer je door 
gaat met studeren vermoord ik je”. Hoewel ze onderdrukt werd, bleef Nyangwira studeren, 
en spoedig was zij klaar om gedoopt te worden. 
 Vòòrdat zij het huis verliet om naar de doop dienst te gaan, knielde ze respectvol 
voor haar man en vertelde hem dat ze gedoopt zou worden. Hij pakte zijn grote jachtmes en 
riep “Ik heb je gezegd dat ik niet wil dat je gedoopt wordt. De dag dat je gedoopt wordt zal 
ik je vermoorden.” 
 Maar Nyangwira was vastbesloten haar Heer te volgen, vertrok met de dreigementen 
van haar echtgenoot die in haar oren klonken. 
 Vòòrdat ze het water inging, beleed ze haar zonden en wijdde haar leven aan haar 
Verlosser, niet wetend of zij die dag ook haar leven voor de Heer zou neerleggen. 
 Toen zij terugkeerde naar huis, bracht zij het mes naar haar man. 
 “Ben je gedoopt? ” vroeg hij boos. 
 “Ja” antwoordde zij eenvoudig. “Hier is het mes.” 
 “Ben je bereid gedood te worden?” 
 “Ja, dat ben ik”. 
 “Verbaasd over haar moed, had haar man geen lust meer haar te doden.”� – RH, 14 
febr.1963 p.19 
 
Hoe belangrijk is de doop? 
 Is de doop het waard om je leven te riskeren? Eist God echt dat we gedoopt worden? 
Hangt iemands redding af of iemand gedoopt is?  
  
Het Voorbeeld van Jezus. Op een dag verliet Jezus de timmermanswerkplaats in Nazareth, 
groette Zijn familie vaarwel en ging naar de Jordaan, waar Zijn neef Johannes aan het 
prediken was. Hij naderde Johannes en vroeg om gedoopt te worden. Verbaasd probeerde 
Johannes het Hem af te raden, hij zei “Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot 
mij?” 
 “Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen” antwoordde 
Jezus (Mattheüs 3:13-15).  
  De doop van Jezus gaf deze verordening� voor altijd een Goddelijke bekrachtiging 
(Mattheüs 3:13-17; zie ook 21:25) De doop is een facet van gerechtigheid waarin allen 
kunnen deelnemen. Omdat Christus, de Zondeloze, werd gedoopt om “alle gerechtigheid te 
vervullen”, moeten wij, zondaren, hetzelfde doen.  
 
Het gebod van Jezus. Aan het einde van Zijn dienstwerk gebood Christus Zijn discipelen: 
“Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des 
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Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” 
(Mattheüs 28:19). 
 In deze opdracht maakt Christus duidelijk dat Hij de doop vereiste van degenen die 
een deel van Zijn gemeente wilden worden, Zijn geestelijk Koninkrijk. Toen door de 
opdracht aan de discipelen, de Heilige Geest mensen tot berouw bracht en Jezus aan te 
nemen als hun Redder, werden zij gedoopt in de Naam van de drie-enige God. Hun doop liet 
zien dat zij een persoonlijke relatie waren begonnen met Christus en werden toegewijd om 
een leven te leiden in harmonie met de principes van Zijn Koninkrijk van genade. Christus 
besloot Zijn opdracht van de doop met de verzekering “En ziet, Ik ben met ulieden al de 
dagen tot de voleinding der wereld” (Mattheüs 28:20). 
 Na de hemelvaart van Christus verkondigden de apostelen de noodzaak en urgentie 
van de doop (Handelingen 2:38; 10:48; 22:16). Als reactie daarop werden menigten gedoopt, 
die de Nieuw Testamentische gemeente vormden (Handelingen 2:41,47; 8:12) en namen zij 
het gezag van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan. 
 
De Doop en Redding. Christus leerde dat “die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal 
zalig worden” (Markus 16:16). In de apostolische gemeente volgde de doop automatisch op 
het aannemen van Christus. Het was een bevestiging van het geloof van de nieuw gelovige 
(zie Handelingen 8:12; 16:30-34). 
 Petrus gebruikte de ervaring van Noach tijdens de vloed om de relatie te illustreren 
tussen doop en redding. In de tijd voorafgaand aan de zondvloed had de zonde zulke 
proporties bereikt dat God, door Noach, de wereld waarschuwde om zich te bekeren of met 
de vernietiging geconfronteerd te worden. Maar acht personen geloofden, gingen de ark 
binnen en werden behouden door het water heen. “Waarvan het tegenbeeld, de doop,ons nu 
ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van 
een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus” (1 Petrus 3:20-21). 
 Petrus legt uit dat wij gered worden door de doop zoals Noach en zijn familie gered 
werden door de zondvloed. Natuurlijk werd Noach gered door God, niet de watervloed. Naar 
analogie is het het bloed van Christus, niet het water van de doop, dat de zonde verwijdert 
van de gelovige. “Maar de doop, net zoals de gehoorzaamheid van Noach door de ark binnen 
te gaan, is het antwoord van een goed geweten tegenover God.  Wanneer de mens door Gods 
kracht antwoord geeft, wordt de redding door de opstanding van Jezus Christus, effectief.”� 
– Jemison 
 Echter, hoewel de doop essentieel verbonden is met redding, garandeert dit geen 
verlossing.� Paulus beschouwde de ervaring van Israëls uittocht uit Egypte als symbolisch 
weergave van de doop.� “En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders 
allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; En allen in Mozes gedoopt 
zijn in de wolk en in de zee; En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; En allen 
denzelfden geestelijken drank gedronken hebben;” Ondergedompeld in water – de wolk 
boven en het water aan elke kant – werd het volk Israël symbolisch gedoopt toen zij door de 
Rode Zee gingen. Toch ondanks deze ervaring “heeft God geen welgevallen gehad” met de 
meeste van hen (1 Korinthe 10:1-5). Dus ook vandaag verzekert de doop niet automatisch de 
redding. Israëls ervaring werd opgeschreven “tot waarschuwing van ons, op dewelke de 
einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle” (1 
Korinthe 10:11-12). 
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“Eén Doop” 
 De uitvoering van de doop in de christelijke wereld varieert. Sommigen maken 
gebruik van immersie, of onderdompeling; anderen gebruiken aspersie, of besprenkeling; en 
nog anderen affinatie, of gieten. Kenmerkend voor de eenheid die de Geest in Gods 
gemeente brengt, is de beoefening van “één doop” (Efeze 4:5). �  
 Wat laat de Bijbel zien over de betekenis van de doop, over de toepassing zelf, en 
haar geestelijke betekenis?  
 
De betekenis van het woord “doop”.  Het Engelse woord 'baptize' komt van het Griekse 
woord 'baptizo' wat onderdompeling impliceert, omdat het afgeleid is van het werkwoord 
'bapto', wat 'in of onder dompelen' betekent.� Wanneer het werkwoord 'baptize' naar water 
verwijst, draagt doop het idee van onderdompeling, van kopje onder gaan van een persoon 
onder water.�  
 In het Nieuwe Testament wordt het werkwoord 'dopen' gebruikt (1) met verwijzing 
naar dopen in water (bijv. Mattheüs 3:6; Markus 1:9; Handelingen 2:41); (2) als beeldspraak 
van Christus' lijden en dood (Mattheüs 20:22,23; Markus 10:38,39; Lukas 12:50); (3) voor 
de komst van de Heilige Geest (Mattheüs 3:11; Markus 1:8; Lukas 3:16; Johannes 1:33; 
Handelingen 1:5; 11:16); en (4) voor wassingen of het ritueel wassen van de handen (Markus 
7:3,4; Lukas 11:38). Deze vierde toepassing duidt eenvoudig wassingen aan om te reinigen 
van ceremoniële onzuiverheden, en legitimeert de doop niet door te gieten.� De Schrift 
gebruikt het zelfstandig naamwoord 'doop' voor zowel de doop met water als voor de dood 
van Christus (Mattheüs 3:7; 20:22). 
 J.K.Howard merkt op dat het Nieuwe Testament “geen bewijs levert dat 
besprenkeling ooit een apostolische handeling was, het bewijsmateriaal wijst er allemaal op 
dat het een latere introductie is.�� 
 
Dopen in het Nieuwe Testament. De gevallen van waterdoop in de verslagen van het 
Nieuwe Testament betroffen onderdompeling. Wij lezen dat Johannes doopte in de rivier de 
Jordaan (Mattheüs 3:6; zie ook Markus 1:5) en “in Enon bij Salim, dewijl daar vele wateren 
waren” (Johannes 3:23). Alleen bij onderdompeling is er veel water nodig. 
 Johannes dompelde Jezus onder. Hij doopte Jezus “in de Jordaan” en na de doop 
klom Jezus “uit het water” (Markus 1:9-10; zie ook Mattheüs 3:16).�� 
 De apostolische gemeente doopte ook door onderdompeling. Toen de evangelist 
Filippus de Ethiopische eunuch doopte daalden zij beide “af in het water” en klommen “uit 
het water” (Handelingen 8:38-39). 
 
De doop in de geschiedenis. Vòòr het christelijke tijdperk doopten de Joden hun 
bekeerlingen door onderdompeling. De Essenen bij Quram volgden de handeling van 
onderdompeling bij zowel leden als bekeerlingen.��  
 Bewijzen van de schilderingen in catacomben en kerken, van de mozaïeken op 
vloeren, wanden en plafonds, van gebeeldhouwde reliëfs en van tekeningen in het oude 
Nieuwe Testament getuigen overweldigend van onderdompeling als de normale vorm van 
dopen in de christelijke gemeente gedurende de eerste tien tot veertien eeuwen.�� 
Doopvonten in de oude kathedralen, kerken en ruïnes in Noord-Afrika, Turkije, Italië, 
Frankrijk en elders getuigen nog van de oudheid van deze handeling.�� 
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De Betekenis van de Doop.  
 De betekenis van de doop staat in nauw verband met de methode.  Alfred Plummer 
zei “Alleen wanneer de doop wordt toegediend door onderdompeling wordt de volledige 
betekenis ervan gezien”.��  
 
Symbool van Christus' dood en opstanding. Omdat het omhullen door wateren symbool 
stond voor overweldigende problemen en ellende (Psalm 42:7; 69:2; 124:4-5), stelde de 
waterdoop van Jezus een profetische verheerlijking van Zijn lijden, dood en begrafenis voor 
(Markus 10:38; Lukas 12:50) en Zijn opkomst uit het water sprak over Zijn latere opstanding 
(Romeinen 6:3-5). 
 De doop zou geen betekenis hebben gehad als een symbool van het martelaarschap 
van Christus “als de apostolische gemeente een ander vorm van doop had uitgevoerd dan 
onderdompeling”. Daarom “is het sterkste argument voor een doop door onderdompeling een 
theologische”.�� 
 
Een symbool voor dood zijn voor de zonde en levend voor God. Door de doop gaan 
gelovigen de ervaring van het martelaarschap van onze Heere binnen. “Of weet gij niet, dat 
zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan 
met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden 
opgewekt is ..., alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden” (Romeinen 6:3-4). 
 De intimiteit van de relatie van de gelovige met Christus wordt gezien in de 
uitdrukking “in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn” en “met Hem 
begraven door den doop”. Howard merkt op “In de symbolische handeling van de doop gaat 
de gelovige de dood van Christus binnen, en in ware zin wordt de dood zijn dood; en hij gaat 
de opstanding van Christus binnen, en die opstanding wordt zijn opstanding”.�� Wat houdt 
het in dat de gelovige het martelaarschap van Christus binnen gaat? 
 1. Dood voor de zonde. Door de doop zijn gelovigen “verenigd in de gelijkenis van 
Zijn (Christus) dood” (Romeinen 6:5 KJV) en “met Christus gekruist” (Galaten 2:20). Dat 
betekent “dat onze oude mens met [Hem] gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet 
gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is 
gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat 
wij ook met Hem zullen leven;” (Romeinen 6:6-8). 
 Gelovigen hebben afstand gedaan van hun vroegere levensstijl. Zij zijn dood voor de 
zonde en bevestigen dat “het oude is voorbijgegaan” (2 Korinthe 5:17), hun leven is 
geborgen met Christus in God. De doop symboliseert de kruisiging van het oude leven. Het 
is niet alleen een dood, maar ook een begrafenis. Wij zijn “met Hem begraven in de doop” 
(Kolossenzen 2:12). Zoals een begrafenis volgt op de dood van een mens, zo gaat de 
gelovige in het watergraf en wordt het oude leven, dat voorbijgegaan is toen hij Jezus 
Christus aannam, begraven.  
 In de doop hebben gelovigen afstand gedaan van de wereld. In gehoorzaamheid aan 
het gebod “Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet 
aan hetgeen onrein is,” (2 Korinthe 6:17), maken kandidaten hun verlaten van de dienst van 
satan bekend en hun ontvangst van Christus in het leven. 
 In de apostolische gemeente omvatte de oproep tot bekering, de oproep tot de doop 
(Handelingen 2:38). Dus de doop is ook een teken van oprecht berouw. Gelovigen sterven 
voor hun overtreding van de wet en verkrijgen vergeving van zonde door het reinigende 
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bloed van Jezus Christus. De doop handeling is een demonstratie van een innerlijke reiniging 
– het wegwassen van de zonde die beleden is. 
 2. Levend voor God.  
 De opstandingsmacht van Christus gaat in ons leven aan het werk. Het stelt ons in 
staat “in nieuwigheid des levens” te wandelen (Romeinen 6:4) – dood voor de zonde, “maar 
Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 6:11). Wij getuigen dat de 
enige hoop op een nieuw overwinnend leven over de oude natuur is in de genade van een 
opgestane Heer, Die heeft voorzien in een nieuw geestelijk leven door de opwekkende kracht 
van de Heilige Geest. Dit nieuwe leven heft ons op naar een hoger plateau van menselijke 
ervaringen, geeft ons nieuwe waarden, aspiraties en verlangens die zich richten op een 
verbintenis met Jezus Christus. Wij zijn nieuwe discipelen van onze Heiland, en de doop is 
het teken van ons discipelschap. 
 
Symbool van een Verbondsrelatie. In de tijden van het Oude Testament werd de 
verbondsrelatie tussen God en Abraham aangegaan door de besnijdenis (Genesis 17:1-7). 
 Het Abrahamitische verbond had een geestelijk en een nationaal aspect. De 
besnijdenis was een teken van nationale identiteit. Abraham zelf en alles wat mannelijke was 
van zijn familie van acht dagen oud en ouder werden besneden (Genesis 17:10-14; 25-27). 
Alle mannen die niet besneden waren werden “uitgeroeid” van Gods volk omdat ze het 
verbond verbroken hadden (Genesis 17:14). 
 Dat het verbond gesloten werd tussen God en Abraham, een volwassene, openbaart 
zijn geestelijke dimensie. Abrahams besnijdenis bevestigd en geeft zijn eerdere ervaring te 
kennen van rechtvaardiging door geloof. Zijn besnijdenis was “een zegel der 
rechtvaardiging des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend” “een zegel van de 
gerechtigheid van het geloof toen hij nog onbesneden was” (Romeinen 4:11 SV = KJV). 
 Maar besnijdenis alleen garandeerde geen toegang tot de ware geestelijke dimensie 
van het verbond. Regelmatig waarschuwden Gods woordvoerders dat niets minder dan 
geestelijke besnijdenis zou volstaan. “Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uw 
nek niet” (Deuteronomium 10:16; zie ook 30:6; Jeremia 4:4). Diegenen die “de voorhuid des 
harten” hebben moesten worden gestraft met de heidenen (Jeremia 9:25-26). 
  Toen de Joden Jezus afwezen als de Messias verbraken zij de verbondsrelatie met 
God, en beëindigden hun speciale status als Zijn uitverkoren volk (Daniël 9:24-27; zie ook  
hoofdstuk 4). Hoewel Gods verbond en Zijn beloften dezelfde bleven, koos Hij een nieuw 
volk.  Het geestelijke Israël verving de Joodse natie (Galaten 3:27-29; 6:15,16). 
 De dood van Christus bekrachtigde het nieuwe verbond. Mensen kunnen dit verbond 
aangaan door geestelijke besnijdenis – een antwoord van geloof op de verzoenende dood van 
Jezus. Christenen hebben “het Evangelie der voorhuid” (Galaten 2:7). Het nieuwe verbond 
vereist een innerlijk geloof en geen uiterlijke plichtpleging van hen die tot het geestelijke 
Israël behoren. Iemand kan een Jood zijn door geboorte; maar iemand kan alleen een christen 
zijn door een nieuw geboorte. “Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht 
noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende” (Galaten 5:6). Wat belangrijk is 
dat er een “besnijdenis des harten, in den geest” is (Romeinen 2:28,29). 
 De doop, het teken van een reddende relatie met Jezus, vertegenwoordigd deze 
geestelijk besnijdenis. “In Welken gij 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; Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met 
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[Hem] opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt 
heeft.” (Kolossenzen 2:11-+12). 
 “Nadat het lichaam van vlees verwijderd is door de geestelijke besnijdenis uitgevoerd 
door Jezus, doet de gedoopte nu Christus aan en gaat de verbondsrelatie met Jezus aan. Als 
gevolg daarvan komt hij in aanmerking om de vervulling van de verbondsbelofte te 
ontvangen.”�� – G.E.Rice.  “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus 
aangedaan. … En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de 
beloftenis erfgenamen.” (Galaten 3:27,29). Degenen die deze verbondsrelatie aangegaan zijn 
ervaren Gods verzekering “Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn” 
(Jeremia 31:33). 
 
Symbool van toewijding aan de dienst van Christus. Bij Zijn doop ontving Jezus een 
bijzondere uitstorting van de Heilige Geest, dit wees op Zijn zalving of toewijding aan de 
taak die Zijn Vader Hem had toegekend  (Mattheüs 3:13-17; Handelingen 10:38). Zijn 
ervaring laat zien dat waterdoop en de doop met de Geest bij elkaar horen, dat een doopsel 
zonder ontvangst van de Heilige Geest onvolledig is.  
 In de apostolische gemeente volgde na de uitstorting van de Heilige Geest, doorgaans 
een waterdoop. Zo ook vandaag, wanneer wij gedoopt zijn in de Naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest, zijn wij toegewijd, ingewijd/geheiligd/ingezegend en verenigd 
met de drie grote machten van de hemel en om het eeuwig Evangelie te verspreiden.  
 De Heilige Geest bereidt ons voor op deze bediening door ons hart te reinigen van 
zonde. Johannes verklaarde dat Jezus u “met den Heilige Geest en met vuur dopen” zal 
(Mattheüs 3:11). Jesaja laat zien dat God Zijn volk van alle onreinheid zal reinigen “door 
den Geest des oordeels, en door den Geest der uitbranding” (Jesaja 4:4). “Ik zal uw schuim 
op het allerreinste afzuiveren, en Ik zal al uw tin wegnemen” (Jesaja 1:25). “Want God is 
een verterend vuur” (Hebreeën 12:29). De Heilige Geest zal het leven van allen die zich aan 
Hem overgeven zuiveren, hun zonden verteren.  
 Dan zal de Heilige Geest hen met Zijn talenten/gaven voorzien. Zijn gaven zijn “een 
bijzondere schenking, die wordt gegeven bij de doop, en die gelovige in staat stelt om de 
gemeente te dienen en diegenen te dienen die Jezus Christus nog niet hebben 
aangenomen.”�� – Gottfried Oosterwal. De doop met de Heilige Geest gaf de vroege 
gemeente de kracht om te getuigen (Handelingen 1:5,8), en alleen diezelfde doop zal de 
gemeente in staat stellen om haar bediening te voleindigen om het eeuwig Evangelie van het 
Koninkrijk te verkondigen (Mattheüs 24:14; Openbaring 14:6).  
 
Symbool van Toegang tot de Gemeente.  Als een teken van iemands herschepping of 
wedergeboorte (Johannes 3:3,5), markeert de doop ook de toegang tot het geestelijk 
Koninkrijk van Christus.�� Omdat het de nieuw gelovigen verenigt met Christus, 
functioneert het altijd als de deur tot de gemeente. Door de doop voegt de Heere de nieuwe 
discipelen toe aan het lichaam van gelovigen – Zijn lichaam, de Gemeente (Handelingen 
2:41,47; 1 Korinthe 12:13). Dan zijn zij leden van Gods familie. Iemand kan niet gedoopt 
worden zonder lid te worden van de gemeentelijke familie. 
 
Vereiste Eigenschappen voor de Doop.   
 De Schrift vergelijkt de relatie tussen Christus en Zijn gemeente met een huwelijk. In 
een huwelijk moeten beide partijen de bijbehorende verantwoordelijkheden en beloften goed 
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kennen. Degenen die verlangen gedoopt te worden, moeten in hun leven geloof, bekering en 
de vruchten van bekering laten zien, evenals een begrip van de betekenis van de doop en de 
daaropvolgende geestelijke relatie.��  
 
Geloof. Eén voorwaarde voor de doop is een geloof in Jezus' verzoenend offer als het enige 
middel voor redding van de zonde. Christus zei “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, 
zal zalig worden” (Markus 16:16). In de apostolische gemeente werden alleen diegenen 
gedoopt die het Evangelie geloofden. (Handelingen 8:12,36,37; 18:8). 
 Aangezien “het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” komt 
(Romeinen 10:17), is onderwijs een essentieel onderdeel van de voorbereiding. Christus 
grootste opdracht bevestigt het belang van een dergelijk onderwijs: “Gaat dan henen, 
onderwijst al de volken, dezelve 
dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen 
onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” (Mattheüs 28:19). Een discipel worden betekent 
grondig onderwijs.  
 
Berouw. “Bekeert u”, zei Petrus, “en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van 
Jezus Christus” (Handelingen 2:38). Onderwijs in het Woord van God, brengt niet alleen 
geloof  voort maar berouw en bekering. Als antwoord op Gods oproep zien mensen hun 
verloren toestand, belijden hun zonden, onderwerpen zich aan God, hebben berouw over hun 
zonden, nemen Christus' verzoening aan, en stellen hun nieuwe leven in Zijn dienst. Zonder 
bekering kunnen zij geen persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus.  Alleen door 
berouw ervaren zij een dood voor de zonde – een eerste vereiste voor de doop. 
 
Vruchten van Bekering. Degenen die verlangen gedoopt te worden moeten het geloof 
belijden en berouw ervaren. Maar tenzij zij ook vruchten voortbrengen “der bekering 
waardig” (Mattheüs 3:8) voldoen zij niet aan de Bijbelse vereisten voor de doop. Hun leven 
moet een demonstratie zijn van hun toewijding aan de waarheid, zoals die is in Jezus en hun 
liefde voor God tot uitdrukking brengen in gehoorzaamheid aan Zijn geboden. In de 
voorbereiding op de doop moeten ze verkeerde overtuigingen en praktijken opgeven. De 
vruchten van de Geest  in hun leven laten zien dat de Heere in hen woont en Hij in hen 
(Johannes 15:1-8). Tenzij zij deze bewijzen van hun relatie met Christus laten zien, zijn zij 
nog niet gereed om lid te worden van de gemeente. 
 
Onderzoek van Kandidaten. Om een gemeentelid te worden betekent een geestelijk stap te 
nemen; het gaat er niet alleen om dat uw naam genoteerd staan in een boek. Degenen die de 
doop verrichten zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de gereedheid van het begrip van 
de kandidaat over de beginselen waarvoor de gemeente staat en getuigen van een nieuwe 
schepping en een aangename ervaring in de Heere Jezus.��  – zie het handboek van de 
gemeente 
 Toch moeten zij voorzichtig zijn dat ze de motieven niet beoordelen van degenen die 
verlangen gedoopt te worden. “Wanneer een persoon zich presenteert als een kandidaat voor 
gemeentelidmaatschap, moeten wij de vruchten van zijn leven onderzoeken en de 
verantwoordelijkheid van zijn motieven bij henzelf leggen.”�� – Evangelism p. 313 
 Sommigen worden levend begraven in de waterdoop. Hun IK is niet gestorven. Zij 
hebben  geen nieuw leven in Christus ontvangen. Degenen die op deze manier lid geworden 
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zijn van de gemeente hebben het zaad van zwakheid en afvalligheid met zich meegenomen. 
Hun “ongeheiligde” invloed verwarren degenen binnen en buiten de gemeente en brengen 
haar getuigenis in gevaar.  
 
Kunnen Zuigelingen en Kinderen worden Gedoopt?  
 Bij de doop wordt de nieuw gelovige opgenomen in de gemeente in de context van 
'wedergeboren zijn'. Hun bekering heeft hen geschikt gemaakt voor de doop en 
gemeentelidmaatschap. Opneming vindt plaats bij de wedergeboorte en niet bij de baby 
geboorte. Daarom worden gelovigen gedoopt  – “beiden, mannen en vrouwen” 
(Handelingen 8:12,13, 29-38; 9:17,18; 1 Korinthe 1:14). “Nergens in het Nieuwe Testament” 
geeft Karl Barth toe “wordt kinderdoop toegestaan of bevolen”�� G.R.Beasley-Murray 
bekend “Ik merk dat ik in de kinderdoop de doop van het Nieuwe Testament niet kan 
herkennen,”�� 
 Omdat zuigelingen en kleine kinderen geen bekering kunnen ervaren, zijn zij niet 
geschikt om gedoopt te worden. Betekent dat dat ze uitgesloten zijn van de nieuwe 
verbondsgemeenschap? Zeker niet! Jezus sloot ze niet buiten Zijn Koninkrijk van genade. 
“Laat af van de kinderen, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het 
Koninkrijk der hemelen” zei Hij. En Hij legde Zijn handen op hen (Mattheüs 19:14,15). 
Gelovige ouders spelen een essentiële rol in het leiden van hun kinderen in een relatie met 
Christus wat hen uiteindelijk tot de doop zal leiden.  
 Jezus' positieve reactie op de moeders die hun kinderen bij Hem brachten om 
gezegend te worden, heeft geleid tot de praktijk van het opdragen van het kind. Voor deze 
dienst brengen ouders hun kinderen naar de kerk om te worden gepresenteerd of opgedragen 
aan God.   
 Op welke leeftijd moet iemand klaar zijn voor de doop? Personen kunnen worden 
gedoopt wanneer ze (1) oud genoeg zijn om de betekenis van de doop te begrijpen, (2) zich 
hebben overgegeven aan Christus en bekeerd zijn, (3) de fundamentele grondbeginselen van 
het christendom begrijpen, en (4) de betekenis van het gemeentelidmaatschap begrijpen. 
Iemand brengt zijn redding in gevaar wanneer hij de leeftijd bereikt heeft van 
verantwoordelijkheid en vervolgens de invloed van de Heilige Geest verwerpt. Omdat 
mensen op een bepaalde leeftijd verschillen in hun geestelijk volwassenheid, zijn sommigen 
op een vroegere leeftijd klaar voor de doop dan anderen. Dus kan er geen vaste minimum 
leeftijd vastgesteld worden voor de doop. Wanneer ouders hun kinderen toestemming geven 
om gedoopt te worden op vroege leeftijd, moeten zij de verantwoordelijkheid op zich nemen 
voor hun geestelijke groei en karakter ontwikkeling. 
 
De Vruchten van de Doop. 
 De belangrijkste vrucht van de doop is een leven geleefd voor Christus. Doelen en 
aspiraties  zijn gericht op Christus en niet op zichzelf. “Indien gij dan met Christus opgewekt 
zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. 
Bedenk de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.” (Kolossenzen 3:1-2). De doop is 
niet de hoogste piek voor de christen die bereikbaar is. Wanneer wij geestelijk groeien, 
verkrijgen wij Christelijke genade om gebruikt te worden anderen te dienen om Gods plan te 
vermenigvuldigen “Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van 
Jezus, onze Heere” (2 Petrus 1:2). Wanneer wij trouw blijven aan onze doopbelofte, staan de 
Vader, Zoon en de Heilige Geest, in Wiens Naam wij gedoopt zijn, garant dat wij toegang 
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hebben tot Goddelijk kracht om te helpen bij elke noodsituatie waarmee wij geconfronteerd 
kunnen worden in het leven na de doop. 
 De tweede vrucht is een leven geleefd voor Gods gemeente. Wij zijn niet langer 
geïsoleerde individuen; wij zijn leden geworden van Christus' gemeente. Als levende stenen 
worden wij opgebouwd tot Gods tempel (1 Petrus 2:2-5). Wij onderhouden een bijzondere 
relatie met Christus, het Hoofd van de gemeente, van Wie wij onze dagelijkse genegenheid 
voor groei en ontwikkeling in liefde ontvangen (Efeze 4:16). Wij nemen 
verantwoordelijkheden binnen de verbondsgemeenschap aan, de leden daarvan, dragen een 
verantwoordelijkheid voor de pas gedoopte (1 Korinthe 12:12-26).  Voor hun eigen bestwil, 
zowel als voor dat van de gemeente, moeten deze nieuwe leden worden betrokken bij een 
leven van aanbidding, gebed en liefde dienst (Efeze 4:12).  
 De laatste vrucht is een leven geleefd in en voor de wereld. Het is waar dat wij, die 
gedoopt zijn,  ons burgerschap in de hemel hebben (Filippenzen 3:20). Maar wij zijn uit de 
wereld geroepen om eenvoudigweg in het lichaam van Christus te worden getraind om als 
dienaren terug te keren naar de wereld, om deel te nemen aan Christus' verlossingswerk. 
Ware discipelen zullen zich niet terugtrekken uit de wereld in de gemeente; we worden als 
zendelingen in Christus' Koninkrijk geboren. Trouw aan ons doopverbond houdt in anderen 
naar het Koninkrijk der genade te leiden.�� 
 Vandaag wacht God verlangend op ons om het rijke leven binnen te gaan dat Hij zo 
genadig aanbiedt.  “En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, 
aanroepende den Naam des Heeren” (Handelingen 22:16). 
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