
 

Kennismaking met de bijbel 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 

 

2. Wat heb ik met God te maken? 

 

3. Wie is Jezus Christus? 

 

4. Hoe kom ik in de hemel? 

 

5. Wat is de christelijke doop? 
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Vragen vooraf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat is dopen? 

 

In de bijbel wordt de doop vergeleken met Noach die in de ark gered 

werd terwijl de aarde vernietigd werd door de zondvloed. Als die 

vergelijking toepast, wat zou de doop dan kunnen betekenen.  

 

Welke soorten doop bestaan er? 

 

Een heiden is in de bijbel iemand die niet tot het volk Israël behoort. 

Als een heiden zich bekeerde tot de God van Israël en die God wilde 

dienen, sloot een heiden zich aan bij het volk van God door zich te laten 

besnijden en zich te laten dopen. Wij leven nu in de tijd dat de 

christenen een nieuw volk van God op aarde zijn. Hoe kun je 

toegevoegd worden aan dat nieuwe volk van God. 

 

Wat is de christelijke doop? 

 

De christelijke doop wordt wel vergeleken met een begrafenis. Welke 

overeenkomsten zie je daarin. 

 

Wat volgt er na de doop? 

 

Als je de vergelijking van de doop met Noach die door de zondvloed 

ging of met een begrafenis toepast, wat volgt er dan daarna? 

 

Wat zijn de gevolgen van de doop? 

 

Welke gevolgen zou de doop hebben – denk opnieuw aan de beelden 

waarmee de doop wordt vergeleken. 

 

Wie mogen gedoopt worden? 

 

Wanneer mag je je laten dopen? 

 

Wie mogen dopen? 

 

Waarom zou je je laten dopen? 
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Wat is dopen? 
 
Het woord dopen in de bijbel betekent reinigen door middel van 
water. Soms wordt er met het woord aangeduid dat er sprake is 
van ondergaan in, een andere keer is er sprake van wassen – 
Marcus 7:4 en Lucas 11:38.  
 
Dopen geeft aan dat iets of iemand door water heen gaat, zoals 
je handen door het water gaan als je ze wast. Bij de doop gaat 
iemand door het water heen. Er is verschil tussen de situatie 
voor en na de doop. Wie gedoopt is, is overgegaan van de ene 
kant van het water naar de andere kant en hoort nu bij de andere 
zijde van het water. De meest duidelijke omschrijving van het 
woord dopen met betrekking tot de rituele betekenis is naar mijn 
mening ‘door het water heen gaan’. We zullen zien dat bij alle 
vormen van dopen die in de bijbel voorkomen sprake is van 
overgaan van de ene groep naar de andere groep. 
 
Welke soorten doop bestaan er? 
 
In de Bijbel wordt niet alleen over de doop gesproken, zoals we 
die tegenwoordig kennen. De doop, die wij in onze tijd kennen 
is de christelijke doop. In de Bijbel wordt echter ook over 
andere ‘dopen’ gesproken. 
 
Proselietendoop 
 
Als ‘heidenen’ de God van Israël wilden dienen, sloten zij zich 
aan bij het volk van God. Deze personen werden proselieten 
genoemd. Zij lieten zich dopen om zich aan te sluiten bij het 
volk van God op aarde – Mattheüs 23:15. 
 
Doop van Johannes 
 
Johannes (de Doper) zei tegen de mensen, die naar hem 
luisterden dat zij zich moesten bekeren en moesten geloven in 
Hem die na hem kwam. Zij die door Johannes gedoopt werden, 
verwachtten de Messias - dat betekent de ‘gezalfde’ van God - 
voor het volk Israël. Johannes doopte een doop van bekering - 
Handelingen 19:3...4. Degenen die door hem gedoopt werden, 
scheidden zich af van het volk dat Gods oordeel had verdiend en 
sloten zich aan bij degenen die het Koninkrijk van God op aarde 
verwachtten.  
 
Dat is ook de reden dat Jezus zelf werd gedoopt - Mattheüs 
3:13...17. Jezus handelde zoals degenen die Hem verwachtten. 
Ook Jezus sloot zich aan bij de groep die Gods Koninkrijk op 
aarde verwachtten. 
 

BIJBELTEKSTEN 
 
Marcus 7:4 en van de 
markt komende eten zij 
niet dan na zich 
gereinigd te hebben; en 
vele andere dingen zijn 
er, waaraan zij zich 
volgens overlevering 
houden, bijvoorbeeld 
het onderdompelen 
van bekers en kannen 
en koperwerk. 
 
Lucas 11:38 De 
Farizeeër verwonderde 
zich, toen hij zag, dat 
Hij Zich voor het eten 
niet eerst wies. 
 
Mattheüs 23:15 Wee 
u, schriftgeleerden en 
Farizeeën huichelaars, 
want u trekt de zee en 
het droge rond om een 
proseliet te maken. 
 
Handelingen 19:3 En hij 
zei tot hen: waarin bent 
u dan gedoopt? En zij 
zeiden: in de doop van 
Johannes. 4 Maar 
Paulus zei: Johannes 
doopte een doop van 
bekering en zei tot het 
volk, dat zij moesten 
geloven in Hem, die na 
hem kwam, dat is in 
Jezus. 5 En toen zij dit 
hoorden, lieten zij zich 
dopen in de naam van 
de Here Jezus 
 
Mattheüs 3:13 Toen 
kwam Jezus….. tot  
Johannes, om Zich door 
hem te laten dopen. 
…15 Jezus echter 
antwoordde en zei tot 
hem: laat Mij thans 
geworden, want aldus 
betaamt het ons alle 
gerechtigheid te 
vervullen. Toen liet hij 
Hem geworden. 16 
Terstond nadat Jezus 
gedoopt was, steeg Hij 
op uit het water. 
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De christelijke doop 
 
De christelijke doop werd ingesteld na de opstanding van 
Christus. In Marcus 16:14 staat dat Hij aan de elf discipelen 
verscheen. Vervolgens gaf Hij hun de opdracht het evangelie te 
verkondigen en de gelovigen te dopen. 
 
Gelovigen werden gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Zij 
geloofden in Hem, die gekomen was - Handelingen 19:3...5 - in 
tegenstelling tot Johannes, die zei dat zij moesten geloven in 
Hem die na hem kwam. De mensen in Handelingen 19 werden 
opnieuw gedoopt met de christelijke doop. In Mattheüs 28:19 
gaf de Heer Zijn apostelen opdracht de volken tot discipelen te 
maken door hen te dopen. Meer letterlijk staat er namelijk in 
deze tekst – maakt al de volken tot mijn discipelen hen dopende 
of door hen te dopen. Dus door hen te dopen werden zij 
discipelen. Hiermee stelde de Heer een nieuwe doop in, in 
tegenstelling tot de eerdere doop, die Johannes toepaste. 
 
Bij al deze vormen van dopen, die in de Bijbel voorkomen is er 
sprake van een overgang van de ene groep naar de andere groep 
mensen. Daarom volgt na het woord dopen in de bijbel vaak het 
woordje tot of in – bijvoorbeeld Handelingen 19:5. Voor de drie 
genoemde dopen is de overgang als volgt: 

���� Van de heidenen naar Gods volk. 

���� Van de ongelovige Joden naar de Joden die de Messias 
verwachten en geloven in Hem die zou komen. 

���� Van de ongelovige Joden en heidenen naar de discipelen 
van de Heer Jezus. 

 
De betekenis van de doop is goed te illustreren met de 
geschiedenis van het volk Israël  in de periode van slavernij in 
Egypte. Door Gods ingrijpen liet de koning van Egypte het volk 
na veel plagen tenslotte vertrekken. Toen ze echter nog maar net 
vertrokken waren, kwamen zij aan de oever van de Rode Zee. 
Door een wonder van God konden zij door de zee heen trekken 
en kwamen veilig aan de overkant. De koning van Egypte was 
hen namelijk achterna gereisd met zijn leger om hen weer terug 
te halen. Ook de koning van Egypte probeerde met zijn leger 
door de zee te gaan. Zij kwamen er echter in om. Toen was het 
volk veilig aan de andere kant van het water. Door deze 
doortocht door de zee was het volk Israël overgegaan van 
Egypte naar de woestijn. Zij behoorden dus niet meer bij 
Egypte, maar waren een volk op reis naar het beloofde land. De 
verlossing van het volk Israël uit Egypte door de Rode Zee heen 
naar de woestijn wordt in 1 Corinthe 10:1...2 vergeleken met de  
christelijke doop. 

BIJBELTEKSTEN 
 
Mattheüs 28 :19 Gaat 
dan henen, maakt al de 
volken tot mijn 
discipelen en doopt hen 
in de naam des Vaders 
en des Zoons en des 
Heiligen Geestes en 
leert hen onderhouden 
al wat Ik u bevolen heb. 
 
Marcus 16:14 Daarna 
verscheen Hij aan de 
elven zelf, terwijl zij 
aanlagen, en Hij 
verweet hun hun 
ongeloof en hardheid 
van hart, omdat zij hen 
niet geloofden, die Hem 
aanschouwd hadden, 
nadat Hij opgewekt 
was. 15 En Hij zeide tot 
hen: gaat heen in de 
gehele wereld, 
verkondigt het 
evangelie aan de ganse 
schepping. 16 Wie 
gelooft en zich laat 
dopen, zal behouden 
worden, maar wie niet 
gelooft, zal veroordeeld 
worden. 
 
1 Corinthe 10:1 Want ik 
stel er prijs op, 
broeders, dat gij weet, 
dat onze vaderen allen 
onder de wolk waren, 
allen door de zee 
heengingen, 2 allen zich 
in Mozes lieten dopen 
in de wolk en in de zee. 
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Een andere geschiedenis uit het oude testament, die illustreert 
wat de doop betekent, is de zondvloed. Noach en zijn gezin 
werden door het water van de zondvloed heen gered en kwamen 
op de nieuwe aarde. Het water betekende Gods oordeel over de 
aarde die verdorven was - 1 Petrus 3:20. 
 
In beide voorbeelden uit het oude testament ging het om een 
afscheiding, door de wateren heen van een boze, God vijandige 
wereld, naar een nieuwe terrein, waar God met een nieuw 
getuigenis op aarde wilde verder gaan. Daarom is de meest 
duidelijke omschrijving van de betekenis van de christelijke 
doop naar mijn mening ‘door het water heen gaan’, je 
afscheiden van de wereld en je voegen bij Gods volk op aarde. 
 
Wat is de christelijke doop? 
 
Door de christelijke doop wordt er voor Gods ogen in de 
innerlijke toestand van een mens niets veranderd. Ieder mens is 
verloren. Gods zegt in Zijn Woord dat er niemand is die goed 
doet, zelfs niet één. Gemeten naar de normen van  God is er dus 
niet één mens die aan Zijn normen voldoet. Maar als een mens 
zich bekeert en gelooft in de Here Jezus, is hij op dat moment 
door het werk van de Heer Jezus geschikt om in te gaan in de 
hemel. Daarom kon Jezus ook tot de moordenaar aan het kruis 
zeggen dat hij ‘heden’ met Hem in het paradijs zou zijn. De 
mens kan niets doen om geschikt te worden voor de hemel. Hij 
hoeft die geschiktheid alleen uit Gods hand te ontvangen, aan te 
nemen. Een mens kan er nooit op vertrouwen gedoopt te zijn, 
om de eeuwige redding te ontvangen. Die ontvangt een mens 
alleen op grond van geloof. 
 
In de studie Hoe kom ik in de hemel zagen we dat iemand 
eeuwig leven ontvangt als hij of zij de drie stappen B-A-B zet. 
Met de eerste stap – Bekentenis / berouw - erkent iemand 
zondaar te zijn en keert hij of zij zich af van de zonde.  Met de 
tweede stap – Aanvaarding / acceptatie - gelooft hij of zij dat 
Jezus de Zoon van God is en de straf voor hem of haar heeft 
gedragen. Met de derde stap – Besluit - besluit hij of zij Jezus 
als Heer te volgen en keert hij of zij zich tot Jezus.  
 
De doop is de uitwerking van de derde stap – het besluit Jezus 
als Heer te erkennen en Hem in de rest van je leven te volgen. In 
de bijbel worden bekering en doop daarom vaak in één adem 
genoemd – bijvoorbeeld Handelingen 2:37-38. Tegenwoordig 
worden bekering en doop vaak los van elkaar bezien. Toch hoort 
de doop bij de bekering. Door de doop wordt praktisch toegepast 
dat je van de wereld - die onder de macht ligt van de overste van 

BIJBELTEKSTEN 
 
1 Petrus 3:20 die 
eertijds ongehoorzaam 
geweest waren, toen de 
lankmoedigheid Gods 
bleef afwachten, in de 
dagen van Noach, 
terwijl de ark in 
gereedheid werd 
gebracht, waarin 
weinigen, dat is acht 
zielen, door het water 
heen gered werden. 21 
Als tegenbeeld daarvan 
redt u thans de doop, 
die niet is een afleggen 
van lichamelijke 
onreinheid, maar een 
bede van een goed 
geweten tot God, door 
de opstanding van Jezus 
Christus. 
 
Handelingen 2:37 Toen 
zij dit hoorden, werden 
zij diep in hun hart 
getroffen, en zij zeiden 
tot Petrus en de andere 
apostelen: Wat moeten 
wij doen, mannen 
broeders? 38 En Petrus 
antwoordde hun - 
Bekeert u en een ieder 
van u late zich dopen op 
de naam van Jezus 
Christus, tot vergeving 
van uw zonden, en gij 
zult de gave van de 
Heilige Geest 
ontvangen. 
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de wereld, de duivel - overgaat naar de groep mensen die Jezus 
als Heer erkend hebben door zich te laten dopen. 
 
Wat volgt er na de doop? 
 
Aan de overkant van het water is degene die gedoopt is op 
nieuw terrein. Dit nieuwe terrein wordt in de Bijbel het 
koninkrijk der hemelen genoemd, het christelijk getuigenis op 
aarde. Dit koninkrijk heeft een Koning, de Heer Jezus en het 
heeft onderdanen. Je zou kunnen zeggen dat de mensen die zich 
laten dopen daarmee Jezus als Koning erkennen en zich 
daadwerkelijk aansluiten bij Zijn koninkrijk. 
  
De christelijke doop is het beginpunt van de weg op aarde als 
onderdaan in het koninkrijk der hemelen. Romeinen 6 beschrijft 
dit. In vers 4 staat dat wij met Christus zijn begraven door de 
doop in de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt 
door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des 
levens zouden wandelen. Door de doop wordt de dood van 
Christus toegepast op ons leven op aarde in de wereld. We zijn 
met Hem begraven door de doop. Maar aan de andere kant van 
het water zijn we levend te voorschijn gekomen om daar in 
nieuwheid des levens te wandelen. Kolosse 2:11-12 drukt het zo 
uit - met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee 
opgewekt. Wie gedoopt is, begint aan een wandel op nieuw 
terrein. 
 
Als we weer de vergelijking maken met het volk Israël, dan 
weten we dat zij toen zij door de Rode Zee waren gegaan, aan 
het begin stonden van een reis door de woestijn op weg naar het 
beloofde land. Zo staat degene die gedoopt is, aan het begin van 
een levenswandel op aarde (de woestijn) op weg naar het 
beloofde land (de hemel).  
 
Wat zijn de gevolgen van de doop? 
 
Behoudenis van het oordeel over de wereld 
 
In Marcus 16:16 staat - wie geloofd heeft en gedoopt is, zal 
behouden worden. En in 1 Petrus 3:21 staat - de doop redt of 
behoudt nu ook u. Deze teksten leveren vaak problemen omdat 
ze in tegenspraak lijken met behoudenis door geloof. We hebben 
eerder gezien dat als iemand gelooft hij behouden is. Dat is een 
zaak van geloof in Jezus Christus. Hoe kan het dan dat in deze 
teksten sprake is van behoudenis door de doop. De oplossing ligt 
in het antwoord op de vraag waarvan je behouden wordt. Door 
de doop wordt je behouden van de wereld, het terrein dat onder 
Gods oordeel ligt. Egypte werd door God gestraft. Israël 
onderging die oordelen niet, werd ervan gered doordat ze zich 

BIJBELTEKSTEN 
 
Romeinen 6:3 Of weet 
gij niet, dat wij allen, 
die in Christus Jezus 
gedoopt zijn, in zijn 
dood gedoopt zijn? 4 
Wij zijn dan met Hem 
begraven door de doop 
in de dood, opdat, gelijk 
Christus uit de doden 
opgewekt is door de 
majesteit des Vaders, zo 
ook wij in nieuwheid 
des levens zouden 
wandelen. 
 
Efeze 4:20 Maar gij 
geheel anders: gij hebt 
Christus leren kennen. 
21 Gij toch hebt van 
Hem gehoord en bent in 
Hem onderwezen, gelijk 
dit de waarheid is in 
Jezus, 22 dat gij, wat 
uw vroegere wandel 
betreft, de oude mens 
aflegt, die ten verderve 
gaat, naar zijn 
misleidende begeerten, 
23 dat gij verjongd 
wordt door de geest van 
uw denken, 24 en de 
nieuwe mens aandoet, 
die naar (de wil van) 
God geschapen is in 
waarachtige 
gerechtigheid en 
heiligheid. 
 
Kolosse 2:11 In Hem 
bent u ook met een 
besnijdenis, die geen 
werk van 
mensenhanden is, 
besneden door het 
afleggen van het 
lichaam van het vlees, 
in de besnijdenis van 
Christus, 12 daar u met 
Hem begraven bent in 
de doop. In Hem bent u 
ook medeopgewekt 
door het geloof aan de 
werking Gods, die Hem 
uit de doden heeft 
opgewekt. 
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afscheidden van Egypte. De wereld zal ook Gods oordelen 
ondergaan. Hoe kun je van die oordelen behouden worden? 
Door de doop, want daarmee scheid je je af van de wereld en 
sluit je je aan bij de discipelen van de Heer. Daarom kon Petrus 
zeggen - Laat u behouden van dit verkeerde geslacht... En zij 
lieten zich dopen - Handelingen 2:40-41. De wereld ligt onder 
het oordeel van God en vanuit aards gezichtspunt gezien, 
bevindt een gelovige, die niet gedoopt is zich nog op het terrein 
van de wereld. Pas door de doop gaat iemand ook praktisch weg 
uit de wereld. Hij of zij past als het ware de dood van Christus 
toe op zijn positie in de wereld. En daardoor wordt degene, die 
gedoopt wordt, behouden van het terrein dat onder Gods oordeel 
ligt. 
 
Bekleed met Christus 
 
In Galaten 3:27 staat - Want u allen, die tot Christus bent 
gedoopt, hebt Christus aangedaan. Bekleed met Christus wil 
zeggen dat je je onder het gezag van Christus stelt. Op het 
nieuwe terrein aan de andere kant van het water, heeft Christus 
de leiding, daar is Hij Koning. In de wereld is de satan de 
overste. Iemand die geloofd heeft in Jezus Christus hoort daar 
niet thuis. Door gedoopt te worden gaat iemand praktisch over 
van het terrein waar satan het voor het zeggen heeft naar het 
terrein waar Christus gezag heeft.  
 
Wie mogen gedoopt worden?  
 
In Handelingen 2 staat dat Petrus een rede hield tot de Joden in 
Jeruzalem. Zij werden daardoor in hun hart geraakt en vroegen 
wat zij moesten doen. Petrus antwoordde hun  - Bekeert u en een 
ieder van u late zich dopen - vers 38. In vers 41 staat - Zij dan, 
die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen.  
 
In Handelingen 8 kunnen we lezen dat Filippus het evangelie 
bracht aan de inwoners van Samaria. In vers 12 staat - Toen zij 
echter geloof schonken aan Filippus...  lieten zij zich dopen, 
zowel mannen als vrouwen.  
 
Uit deze voorbeelden kunnen we dus afleiden dat de doop wordt 
toegepast op mensen die in Jezus Christus geloven. In de bijbel 
worden geen voorwaarden genoemd om gedoopt te worden.  
 
Wanneer mag je je laten dopen? 
 
Misschien heb je er wel moeite mee om alles wat tot nu toe in 
deze studie is behandeld te begrijpen. En dan denk je dat je er 
daarom nog niet aan toe bent om je te laten dopen. In de bijbel is 
echter nooit sprake van een eis dat je volledig moet begrijpen 

BIJBELTEKSTEN 
 
Marcus 16:15 En Hij 
zei tot hen - Gaat heen 
in de gehele wereld, 
verkondigt het 
evangelie aan de ganse 
schepping. 16 Wie 
gelooft en zich laat 
dopen, zal behouden 
worden, maar wie niet 
gelooft, zal veroordeeld 
worden. 
 
1 Petrus 3:21 Als 
tegenbeeld daarvan redt 
u thans de doop, die niet 
is een afleggen van 
lichamelijke onreinheid, 
maar een bede van een 
goed geweten tot God, 
door de opstanding van 
Jezus Christus. 
 
Handelingen 2: 38 En 
Petrus antwoordde hun - 
Bekeert u en een ieder 
van u late zich dopen op 
de naam van Jezus 
Christus, tot vergeving 
van uw zonden…. 
40 En met nog meer 
andere woorden 
getuigde hij, en hij 
vermaande hen, 
zeggende Laat u 
behouden uit dit 
verkeerde geslacht. 41 
Zij dan, die zijn woord 
aanvaardden, lieten zich 
dopen en op die dag 
werden ongeveer 
drieduizend zielen 
toegevoegd. 
 
Galaten 3:27 Want gij 
allen, die in Christus 
gedoopt bent, hebt u 
met Christus bekleed. 
 
Handelingen 8:12 Toen 
zij echter geloof 
schonken aan Filippus, 
die het evangelie van 
het Koninkrijk Gods en 
van de naam van Jezus 
Christus predikte, lieten 
zij zich dopen.  
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wat de christelijke doop betekent, voordat je gedoopt kunt 
worden. Laat dit je geruststellen dat er waarschijnlijk niet zo 
veel christenen zijn die je volledig kunnen uitleggen wat de 
doop betekent. Bovendien verschillen de meningen over de 
betekenis. Als we naar enkele personen kijken, waarvan in de 
bijbel beschreven staat dat zij gedoopt werden, dan wordt 
duidelijk dat het geen voorwaarde is om te begrijpen wat de 
doop betekent.  
 
Paulus 
 
In Handelingen 22:12-16 staat de geschiedenis van de bekering 
en doop van Paulus. Onderweg naar Damascus bekeert hij zich 
en gelooft in de Heer Jezus. In Damascus komt Ananias bij hem. 
Een van de eerste dingen, die Ananias zegt is - En nu, wat aarzel 
je nog? Sta op en laat je dopen en je zonden afwassen. Paulus 
was bekend met de proselietendoop. Daardoor traden niet Joden 
toe tot het Joodse volk. Het was voor Paulus dus logisch dat nu 
hij in Jezus Christus geloofde, hij gedoopt zou worden tot het 
nieuwe volk van God, het koninkrijk van Koning Jezus. 
 
De Ethiopiër 
 
In Handelingen 8 lezen we van een Ethiopische man. Hij was 
naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. Misschien was hij 
wel gedoopt met de proselietendoop. Op de terugweg naar zijn 
land ontmoet hij Filippus. Die legt hem aan de hand van Jesaja 
het evangelie van Jezus uit. Dan komen ze bij water. De 
Ethiopiër zegt dan - Wat is ertegen dat ik gedoopt word. 
Vervolgens staat er dat Filippus hem doopte. Er was hier dus 
niet een uitgebreid onderwijs, voordat de kamerling gedoopt 
werd. Hij had het evangelie gehoord en geloofd en als reactie 
wilde hij zich laten dopen, omdat hij nu bij Christus wilde 
horen.   
 
De gevangenbewaarder uit Filippi 
 
Deze geschiedenis staat in Handelingen 16. Paulus en zijn 
medewerker zijn in Filippi in de gevangenis geworpen. 
Omstreeks middernacht bidden zij en zingen zij Gods lof. Dan 
vindt er plotseling een aardbeving plaats. Daardoor gaan alle 
deuren van de gevangenis open. De gevangenbewaarder wil 
zelfmoord plegen, omdat hij denkt dat de gevangenen ontsnapt 
zijn en daar is hij verantwoordelijk voor. Paulus kan hem daar 
van weerhouden. Hij legt hem uit dat hij zijn vertrouwen op de 
Heer Jezus moet stellen om behouden te worden. In vers 33 staat 
dan dat de gevangenbewaarder Paulus en Silas meeneemt in 
datzelfde uur van de nacht. En hij laat zichzelf en al de zijnen 
terstond dopen. Zij werden dus in de nacht gedoopt, nadat zijn 

BIJBELTEKSTEN 
 
Handelingen 22:12 En 
een zekere Ananias, een 
godvruchtig man naar 
de wet, van wie alle 
Joden, die daar 
woonden, een goed 
getuigenis gaven, 13 
kwam tot mij, ging bij 
mij staan en zei tot mij -  
Saul, broeder, word 
weer ziende! En op 
hetzelfde ogenblik werd 
ik weer ziende en zag 
hem. 14 En hij zei - De 
God onzer vaderen 
heeft u voorbestemd om 
zijn wil te leren kennen 
en de Rechtvaardige te 
zien en een stem uit zijn 
mond te horen; 15 want 
gij moet getuige voor 
Hem zijn bij alle 
mensen, van hetgeen gij 
gezien en gehoord hebt. 
16 En nu, wat aarzelt gij 
nog? Sta op, laat u 
dopen en uw zonden 
afwassen, onder  
aanroeping van zijn 
naam. 
 
Handelingen 8:35 En 
Filippus opende zijn 
mond, en uitgaande van 
dat schriftwoord, 
predikte hij hem Jezus. 
36 En terwijl zij 
onderweg waren, 
kwamen zij bij een 
water, en de kamerling 
zei - Zie, daar is water; 
wat is ertegen, dat ik 
gedoopt word? 
38 En hij liet de wagen 
stilhouden en beiden 
daalden af in het water, 
zowel Filippus als de 
kamerling, en hij doopte 
hem. 
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hun vertrouwen op de Heer Jezus hadden gesteld. Door hun 
geloof behoorden zij bij Christus. Daarom werden zij gedoopt, 
opdat zij ook bij het koninkrijk der hemelen op aarde zouden 
horen. 
 
Uit deze voorbeelden blijkt dus dat er geen uitgebreid onderwijs 
nodig is om gedoopt te worden. We mogen aannemen dat deze 
mensen na hun doop werden onderwezen. We lezen in de bijbel 
ook niets over de leeftijd, waarop iemand gedoopt kan worden. 
Je zou kunnen afleiden dat iemand Jezus als Heer moet hebben 
aanvaard. Als een jong iemand dat heeft gedaan, wat kan hem 
dan verhinderen om gedoopt te worden? 
 
Wie mogen dopen? 
 
Dopen is niet een bepaalde gave, die aan sommigen in de 
gemeente is gegeven, zoals bijvoorbeeld evangelisten, herders 
en leraars aan de gemeente zijn gegeven. Uit de voorbeelden in 
de bijbel kunnen we afleiden dat degenen, die het evangelie 
verkondigden, de mensen die tot geloof kwamen, doopten of 
lieten dopen door mensen die met hen meewerkten.  
 
Paulus zegt in 1 Corinthe 1:17 bijvoorbeeld dat hij niet 
gezonden was om te dopen, maar om het evangelie te 
verkondigen. Paulus heeft dan ook maar enkele mensen 
gedoopt. Hij liet dit in het algemeen over aan medewerkers. 
 
De Heer Jezus gaf na Zijn opstanding aan de elf discipelen de 
opdracht het evangelie te verkondigen en de volken te dopen. 
 
Waarom zou je je laten dopen? 
 
De doop is een voorrecht, waar je gebruik van mag maken. In 
het eerste deel van deze studie hebben we gezien dat je door de 
doop door het water gaat naar het koninkrijk der hemelen op 
aarde. Je mag weg uit deze wereld en je mag deel uitmaken van 
het koninkrijk, waarin Christus het gezag heeft.  
 
Als je niet gedoopt bent, blijf je wat je uiterlijke positie op aarde 
betreft tot de wereld die onder Gods oordeel ligt. Als een 
Israëliet niet meeging door de Rode Zee en het land Egypte niet 
verliet, bleef hij wonen in het land waarin hij niet thuis hoorde. 
Hij hoorde bij het volk dat in de woestijn reisde. Waarom zou 
hij zich niet aansluiten bij dat volk? Waarom zou jij je niet 
aansluiten bij het volk waar je deel van uit maakt, als je geloofd 
hebt in de Heer Jezus? God reisde met Zijn volk mee door de 
woestijn. Wil je meereizen? Op weg naar het beloofde land, de 
hemel.

BIJBELTEKSTEN 
 
Handelingen 16: 27 En 
de bewaarder, uit zijn 
slaap opgeschrikt, zag 
de deuren der 
gevangenis openstaan, 
trok zijn zwaard en was 
op het punt zelfmoord 
te plegen, in de waan, 
dat de gevangenen 
ontsnapt waren. 28 
Maar Paulus riep met 
luider stem - Doe uzelf 
geen kwaad, want wij 
zijn allen hier! 29 En hij 
liet licht brengen, 
sprong naar binnen en 
wierp zich, bevende 
over al zijn leden, voor 
Paulus en Silas neder. 
30 En hij leidde hen 
naar buiten en zei - 
Heren, wat moet ik 
doen om behouden te 
worden? 31 En zij 
zeiden - Stel uw 
vertrouwen op de Here 
Jezus en gij zult 
behouden worden, gij 
en uw huis. 32 En zij 
spraken het woord Gods 
tot hem in 
tegenwoordigheid van 
allen, die in zijn huis 
waren. 33 En in 
datzelfde uur van de 
nacht nam hij hen mede 
om hun striemen af te 
wassen, en hij liet 
zichzelf en al de zijnen 
terstond dopen; 34 en 
hij bracht hen naar 
boven in zijn huis en 
richtte een tafel aan, en 
hij verheugde zich, dat 
hij met zijn gehele huis 
tot het geloof in God 
gekomen was.  
 
1 Corinthe 1:17 Want 
Christus heeft mij niet 
gezonden om te dopen, 
maar om het evangelie 
te  verkondigen. 
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Studievragen 
 
Wat is dopen? 
 
1. Het Griekse woord voor dopen is ‘baptizo’. We vinden dat 

vetgedrukt in de teksten in het kader. Welke betekenissen 
heeft dit Griekse woord in deze teksten? 

 
Welke soorten doop bestaan er? 
 
In de volgende teksten staat aangegeven dat heidenen die zich 
tot de God van Israël bekeerden proselieten of jodengenoten 
worden genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hoe wordt de doop van Johannes in het volgende 

bijbelgedeelten genoemd? 
 
3. Waarom zou ook Jezus door Johannes gedoopt zijn? 
 

BIJBELTEKSTEN 
 
Lucas 12:50 Ik moet 
gedoopt worden met 
een doop, en hoe 
beklemt het Mij, totdat 
het volbracht is. 
 
Marcus 10:38...39 Kunt 
gij de beker drinken, die 
Ik drink, of met de 
doop gedoopt worden, 
waarmede Ik gedoopt 
word? 39 Zij zeiden tot 
Hem: Wij kunnen het. 
Jezus zeide tot hen: De 
beker, die Ik drink, zult 
gij drinken en met de 
doop, waarmede Ik 
gedoopt word, zult gij 
gedoopt worden, 
 
Marcus 7:4 en van de 
markt komende eten zij 
niet dan na zich 
gereinigd te hebben; en 
vele andere dingen zijn 
er, waaraan zij zich 
volgens overlevering 
houden, bijvoorbeeld 
het onderdompelen 
van bekers en kannen 
en koperwerk. 
 
Lucas 11:38 De 
Farizeeër verwonderde 
zich, toen hij zag, dat 
Hij Zich voor het eten 
niet eerst wies. 
 
Hebreeën 9:9 Dit was 
een zinnebeeld voor de 
tegenwoordige tijd, in 
zoverre gaven en offers 
gebracht werden, die 
niet bij machte waren 
hem, die (God daarmee) 
dient, voor zijn besef te 
volmaken, 10 daar zij 
met hun  spijzen en 
dranken en 
onderscheiden 
wassingen slechts 
bepalingen voor het 
vlees zijn, opgelegd tot 
de tijd van het herstel. 
 
 

Handelingen 13:43 En toen de 
synagoge was uiteengegaan, 
volgden vele van de Joden en van 
de godsdienstige proselieten 
Paulus en Barnabas, die tot hen 
spraken en hen vermaanden bij 
de genade van God te blijven. 

Mattheüs 23:15 Wee u, 
schriftgeleerden en Farizeeën 
huichelaars, want u trekt de zee 
en het droge rond om een 
proseliet te maken; en wanneer 
hij het geworden is, maakt u 
van hem een zoon van de hel, 
tweemaal erger dan u. 

daarvan terug te houden en zei: ik 
heb nodig door U gedoopt te 
worden en komt Gij tot mij? 15 
Jezus echter antwoordde en zei 
tot hem: laat Mij thans geworden, 
want aldus betaamt het ons alle 
gerechtigheid te vervullen. Toen 
liet hij Hem geworden. 16 
Terstond nadat Jezus gedoopt 
was, steeg Hij op uit het water. 
En zie, de hemelen openden zich, 
en hij zag de Geest Gods 
nederdalen als een duif en op 
Hem komen. 17 En zie, een stem 
uit de hemelen zei: deze is mijn 
Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn 
welbehagen heb. 

Handelingen 19:3 En hij zei tot 
hen: waarin bent u dan 
gedoopt? En zij zeiden: in de 
doop van Johannes.4 Maar 
Paulus zei: Johannes doopte een 
doop van bekering en zei tot het 
volk, dat zij moesten geloven in 
Hem, die na hem kwam, dat is 
in Jezus. 5 En toen zij dit 
hoorden, lieten zij zich dopen in 
de naam van de Here Jezus. 
 
Mattheüs 3:13 Toen kwam  
Jezus uit Galilea naar de  
Jordaan tot Johannes, om Zich 
door hem te laten dopen. 14 
Maar deze trachtte Hem 
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In de volgende verzen geeft de Heer Jezus aan Zijn discipelen de 
opdracht te dopen. Hier is sprake van de christelijke doop.  
 
4. Voor wie gold de christelijke doop – Mattheüs 28:19. 
 
5. Wanneer werd de christelijke doop ingesteld - Marcus 16:9-

15. 
  
Wat is de christelijke doop? 
 
6. Probeer uit de volgende teksten 5 dingen af te leiden waartoe 

of waarin men gedoopt wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJBELTEKSTEN 
Mattheus 28 :19 Gaat 
dan henen, maakt al de 
volken tot mijn 
discipelen en doopt hen 
in de naam des Vaders 
en des Zoons en des 
Heiligen Geestes en 
leert hen onderhouden 
al wat Ik u bevolen heb. 
 
Marcus 16:9 Toen Hij 
des morgens vroeg op 
de eerste dag der week 
opgestaan was, 
verscheen Hij eerst aan 
Maria van Magdala, van 
wie Hij zeven boze 
geesten uitgedreven 
had. ...  14 Daarna 
verscheen Hij aan de 
elven zelf, terwijl zij 
aanlagen, en Hij 
verweet hun hun 
ongeloof en hardheid 
van hart, omdat zij hen 
niet geloofden, die Hem 
aanschouwd hadden, 
nadat Hij opgewekt 
was. 15 En Hij zeide tot 
hen: Gaat heen in de 
gehele wereld, 
verkondigt het 
evangelie aan de ganse 
schepping. 

 
Galaten 3:27 Want gij allen, die 
in Christus gedoopt zijt, hebt u 
met Christus bekleed. 
 
Handelingen 8:16 Want deze [de 
Heilige Geest] was nog over 
niemand van hen gekomen, maar 
zij waren alleen gedoopt in de 
naam van de Here Jezus. 
 
Handelingen 19:5 En toen zij dit 
hoorden, lieten zij zich dopen in 
de naam van de Here Jezus. 
 
1 Corinthe 1:13 Is Christus 
gedeeld? Is Paulus dan voor u 
gekruisigd, of zijt gij in de naam 
van Paulus gedoopt? 14 Ik ben 
dankbaar, dat ik niemand uwer 
gedoopt heb dan Crispus en 
Gajus; 15 zodat niemand kan 
zeggen, dat gij in mijn naam 
gedoopt zijt. 
 
Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, 
maakt al de volken tot mijn 
discipelen en doopt hen in de 
naam des Vaders en des Zoons en 
des Heiligen Geestes en leert hen 
onderhouden al wat Ik u bevolen 
heb. 

Handelingen 2:38 En Petrus 
antwoordde hun - Bekeert u en 
een ieder van u late zich dopen 
op de naam van Jezus Christus, 
tot vergeving van uw zonden, 
en gij zult de gave des Heiligen 
Geestes ontvangen. 
 
Handelingen  22:16 En nu, wat 
aarzelt gij nog? Sta op, laat u 
dopen en uw zonden afwassen, 
onder aanroeping van zijn 
naam. 
 
Marcus 1:4 …geschiedde het, 
dat Johannes doopte in de 
woestijn en de doop der 
bekering tot vergeving van 
zonden predikte. 
 
Romeinen 6:3 Of weet gij niet, 
dat wij allen, die in Christus 
Jezus gedoopt zijn, in zijn dood 
gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan 
met Hem begraven door de 
doop in de dood, opdat, gelijk 
Christus uit de doden opgewekt 
is door de majesteit des Vaders, 
zo ook wij in nieuwheid des 
levens zouden wandelen. 5 
Want indien wij samengegroeid 
zijn met hetgeen gelijk is aan 
zijn dood, zullen wij het ook 
zijn (met hetgeen gelijk is) aan 
zijn opstanding; 
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7. Welke gebeurtenis uit de geschiedenis wordt vergeleken met 
de doop – 1 Petrus 3:20-21. 

 
8. Welke gebeurtenis uit de geschiedenis van Israël wordt 

vergeleken met de doop – 1 Corinthe 10:1-2. 
 
9. Hoe zou je de christelijke doop kunnen beschrijven op grond 

van deze vergelijkingen. 
 
Wat volgt er na de doop? 
 
10. De christelijke doop is het begin van iets nieuws. Hoe zou je 

dat nieuwe kunnen omschrijven op grond van Romeinen 6:4. 
 
Wat zijn de gevolgen van de doop? 
 
11. Kun je aan de hand van de volgende bijbelgedeelten drie 

gevolgen opnoemen van de doop? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie mogen gedoopt worden?  
 
12. Wie werden er gedoopt blijkens de volgende teksten?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJBELTEKSTEN 
 
1 Petrus 3:20 ... toen 
de lankmoedigheid 
Gods bleef afwachten, 
in de dagen van Noach, 
terwijl de ark in 
gereedheid werd 
gebracht, waarin 
weinigen, dat is acht 
zie-len, door het water 
heen gered werden. 21 
Als tegenbeeld daarvan 
redt u thans de doop, 
die niet is een afleggen 
van lichamelijke 
onreinheid, maar een 
bede van een goed 
geweten tot God, door 
de opstanding van Jezus 
Christus, 
 
1 Corinthe 10:1 Want ik 
stel er prijs op, 
broeders, dat gij weet, 
dat onze vaderen allen 
onder de wolk waren, 
allen door de zee 
heengingen, 2 allen zich 
in Mozes lieten dopen 
in de wolk en in de zee. 
 
Romeinen 6:4 Wij zijn 
dan met Hem begraven 
door de doop in de 
dood, opdat, gelijk 
Christus uit de doden 
opgewekt is door de 
majesteit des Vaders, zo 
ook wij in nieuwheid 
des levens zouden 
wandelen.  
 
 

Marcus 16:16 Wie geloofd heeft 
en gedoopt is, zal behouden 
worden.  
 
Galaten 3:27 Want u allen, die tot 
Christus bent gedoopt, hebt 
Christus aangedaan. 

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met 
Hem begraven door de doop in 
de dood, opdat, gelijk Christus 
uit de doden opgewekt is door 
de majesteit des Vaders, zo ook 
wij in nieuwheid des levens 
zouden wandelen.  
 

Handelingen 8:12 Toen zij echter 
geloof schonken aan Filippus, die 
het evangelie van het Koninkrijk 
Gods en van de naam van Jezus 
Christus predikte, lieten zij zich 
dopen, zowel mannen als 
vrouwen. 

Handelingen 2:41 Zij dan, die 
zijn woord aanvaardden, lieten 
zich dopen en op die dag 
werden ongeveer drieduizend 
zielen toegevoegd.  
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Wanneer mag je je laten dopen? 
 
13. Hoe lang duurde het voordat Paulus werd gedoopt na zijn 

bekering – Handelingen 9:3.  
 
14. En hoe ging dat bij de Ethiopiër in de volgende geschiedenis 

- Handelingen 8:35-38. 
 
15. De gevangenbewaarder uit Filippi werd direct nadat hij 

Jezus had aangenomen gedoopt. Op welk tijdstip gebeurde 
dat – Handelingen 16:30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie mogen dopen? 
 
16. In de al aangehaalde geschiedenis van de Ethiopiër zien we 

dat Filippus het evangelie vertelt en als de Ethiopiër gelooft, 
doopt Filippus hem. Wat kun je hieruit afleiden over de 
vraag wie er mogen dopen – Handelingen 8:35-38. 

 
Waarom zou je je laten dopen? 
 
17. Kun je na deze studie aangeven waarom je je zou laten 

dopen?

BIJBELTEKSTEN 
 
Handelingen 9:3 En 
terwijl hij daarheen op 
weg was, geschiedde 
het, toen hij Damascus 
naderde, dat hem 
plotse-ling licht uit de 
hemel omstraalde; 4 en 
ter aarde gevallen, 
hoorde hij een stem tot 
zich zeggen: Saul, Saul, 
waarom vervolgt gij 
Mij? 5 En hij zeide: 
Wie zijt Gij, Here? En 
Hij zeide: Ik ben Jezus, 
die gij vervolgt. .... 9 En 
hij kon drie dagen lang 
niet zien, en hij at of 
dronk niet. ...  
 
Handelingen 22:16 En 
nu, wat aarzelt gij nog? 
Sta op, laat u dopen en 
uw zonden afwassen, 
onder aanroeping van 
zijn naam. 
 
Handelingen 8:35 En 
Filippus opende zijn 
mond, en uitgaande van 
dat schriftwoord, 
predikte hij hem Jezus. 
36 En terwijl zij 
onderweg waren, 
kwamen zij bij een 
water, en de kamerling 
zei - Zie, daar is water; 
wat is ertegen, dat ik 
gedoopt word? 37 En 
hij zei - Indien gij van 
ganser harte gelooft, is 
het geoorloofd. En hij 
antwoordde en zei - Ik 
geloof, dat Jezus 
Christus de Zoon van 
God is. 38 En hij liet de 
wagen stilhouden en 
beiden daalden af in het 
water, zowel Filippus 
als de kamerling, en hij 
doopte hem. 

woord Gods tot hem in 
tegenwoordigheid van allen, die 
in zijn huis waren. 33 En in 
datzelfde uur van de nacht nam 
hij hen mede om hun striemen af 
te wassen, en hij liet zichzelf en 
al de zijnen terstond dopen; 
 

Handelingen 16:30 En hij 
leidde hen naar buiten en zeide: 
Heren, wat moet ik doen om 
behouden te worden? 31 En zij 
zeiden - Stel uw vertrouwen op 
de Here Jezus en gij zult 
behouden worden, gij en uw 
huis. 32 En zij spraken het 
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