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ZONDAG 26  
Vraag 69: Hoe wordt u in de heilige doop eraan herinnerd en ervan verzekerd, dat het enige 
offer van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?  
Antwoord: Op deze wijze, dat Christus dit uiterlijk waterbad heeft ingesteld en daarbij heeft 
beloofd, dat ik even zeker met Zijn bloed en Geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van 
al mijn zonden gereinigd ben, als ik uiterlijk met het water, dat de onreinheid van het 
lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben.  
Vraag 70: Wat betekent dit: met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn? 
Antwoord: Het wil zeggen, van God – uit genade – vergeving van zonden te hebben omwille 
van het bloed van Christus, dat Hij in Zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft. Verder 
ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd te zijn, opdat wij 
hoe langer hoe meer aan de zonden afsterven en een godzalig en onberispelijk leven leiden.  
Vraag 71: Waar heeft Christus ons beloofd, dat Hij ons even zeker met Zijn bloed en Geest wil 
wassen, als wij met het doopwater gewassen worden?  
Antwoord: Bij de instelling van de doop, die aldus luidt: Gaat heen, onderwijst alle volken en 
doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest [Matt. 28:19]. En: Wie 
geloven zal en gedoopt zal worden, die zal zalig worden. Maar wie niet geloven zal, die zal 
veroordeeld worden [Marc. 16:16]. Deze belofte wordt herhaald waar de Schrift de doop het 
bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonden noemt.  

  
Bijbels onderwijs aangaande de doop 
1. de bijbelse wortels van de doop 
2. de toezegging van God 
  
1. de bijbelse wortels van de doop 
Volgens de HC heeft Christus de doop ingesteld (Mt. 28:16). De doop heeft een 
oudtestamentische achtergrond. 
We kijken in de preek naar enkele voorbeelden van oudtestamentische 
wassingen. Ze waren geen magische reinigingsrituelen (zoals in de heidense 
Umwelt), maar waren een teken van heiligheid van God en onheiligheid van het 
volk. Vandaar dat de wassingen in het Oude Testament bekering preekten (zie 
bijv. Jes. 1:16-17). 
Met de rituelen op zich was het volk van Israel er niet. De rituelen wijzen vooruit 
(vgl. Ez. 36). Die wassingsrituelen waren op zichzelf zonder inhoud. Maar 
verbonden met het reinigende bloed van Gods Zoon (en met de Geest Die 
uitgestort zou worden), had het inhoud! Zijn bloed zou werkelijk wassen!  
De wassingen waren zichtbaar onderwijs voor Gods volk. Jezus schaft de 
uiterlijke rituelen niet af. Johannes mag als voorloper van Jezus mensen dopen. 
Bovendien laat Jezus Zichzelf dopen. En Hij geeft Zijn discipelen opdracht om 
heen te gaan, te onderwijzen, en te dopen! 
De doop is, zeker in de context van Matt. 28 (en Hand. 22:16) een onderstreping 
van een keerpunt in het leven. De doop is een veld- en merkteken, dat ik behoor 
bij Koning Jezus. Vanaf nu hoor ik bij Hem. Ik lig voor rekening van Hem. 



Prekenserie Heidelbergse Catechismus  no. 33 
 

A.A.F. van de Weg 

Wat heeft ons dit alles te zeggen? Het 'uitwendig waterbad' is niet 
onbelangrijk. Het had en heeft een functie. Als het maar verbonden wordt met 
wat God toezegt! Met wat Hij belooft. Let op HC antw. 69. De doop is door 
Christus ingezet en Hij zegt daarbij iets toe.  
  
2. De toezegging van God in de doop 
We mogen niet bij het uitwendige waterbad blijven staan. Het betekent 
namelijk wat. 
Het gaat in de prediking van de sacramenten niet van het Woord af, maar naar 
het Woord toe, niet van Christus af, maar naar Christus toe, niet van het kruis 
af, maar op de Gekruisigde aan (G. Boer). 
Wat zegt God toe? Dat ik gewassen ben van mijn zonden. Wanneer er geloof is, 
ga je zeggen: zo zeker als water mij reinigt, zo zeker wast en reinigt Uw bloed 
van mijn zonden. 
Wie in de Heere Jezus gelooft, mag dit weten:  
Wassen! Je zou ook kunnen zeggen: vergeving en vernieuwing ontvangen (zie 
HC 70!) 
Deze weldaden zijn groots en leiden tot verootmoediging. Wil God dit aan mij 
kwijt? Het is het woord 'genade' wat op zijn plaats is, als het gaat om de inhoud 
van wat God toezegt. Hij heeft Zichzelf 'weg-beloofd' aan zondaren. Wij mogen 
ons verlaten op deze belovende God. 
De doop zegt: kijk maar (teken), Gods belofte is waar. Deze toezegging leert 
ons pleiten op Gods beloften. 
En als je de Heere kent? Dan mag deze toezegging van God: 
a. functioneren als verdieping in het zicht op mezelf en op Christus.  
b. dienen als bemoediging in de strijd en aanvechting van het geloofsleven.  
c. een belangrijk genademiddel zijn in het komen tot zekerheid van het geloof.  
Tot slot moet er gewezen worden op het gevaar van over- en onderschatting 
(grootste gevaar in de gereformeerde gezindte) van de doop. 
  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Hoe speelt de doop een rol in jouw leven?  
2. ‘Het doopwater droogt nooit op’. Wat houdt dit volgens jou in? Wat vind je 
in dit verband van de hedendaagse trend tot 'ontdopen'? 
3. Leg in eigen woorden uit wat over- en onderschatting van de doop betekent. 
Waar lijdt je het meeste aan in je eigen leven? 
  
Voor de kinderen: wat belooft de Heere God jou in jouw doop? En wat vraagt 
Hij van jou?  
 


