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Schriftgedeelte: Titus 3:1-11 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 26 

Vr. 69. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en 
verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis 
geschied, u ten goede komt? 
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en 
daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en 
Geest van de onreinigheid mijner ziel, dat is, van al mijn zonden, 
gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de 
onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben. 
 
Vr. 70 Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus 
gewassen te zijn? 
Antw. Het is vergeving der zonden van God uit genade te 
hebben om des bloeds van Christus' wil, hetwelk Hij in Zijn 
offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft;  daarna ook, 
door den Heiligen Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus 
geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden 
afsterven, en in een Godzalig, onstraffelijk leven wandelen.  

 
Vr. 71 Waar heeft ons Christus toegezegd, dat Hij ons zo 
zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het 
doopwater gewassen worden? 
Antw. In de inzetting des Doops, welke alzo luidt: 'Gaat dan 
henen, onderwijst al de volken, hen dopende in den Naam des 
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes' (Matth. 28:19); 
En: 'Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd 
worden' (Mark. 16:16). Deze belofte wordt ook herhaald, waar 
de Schrift den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing 
der zonden noemt; 'Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de 
werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar 
Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en 
vernieuwing des Heiligen Geestes' (Tit. 3:5); 'En nu, wat vertoeft 
gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, 
aanroepende den Naam des Heeren' (Hand. 22: 16). 

 
Punten: 
1. Gewassen met water (vr. 69) 
2. Gewassen met bloed (vr. 70/71) 
3. Gewassen met de Geest (vr. 70/71) 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt 
o Wat leert de Bijbel ons op de manier waarop de Doop bediend moet worden? 

• Bij 2e punt 
o Wat is “vermanen”? En “verzekeren”? 
o Hoe worden Gods kinderen door de Doop verzekerd van hun zaligheid? Wat is er nodig 

om die zekerheid te krijgen? 

• Bij 3e punt 
o “Tot Christus mag je komen zoals je bent, maar je mag bij Hem niet blijven wie je bent”. 

Leg dat eens uit? 
o Waarom zou Titus 3:5 de doop “het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen 

Geestes” noemen? 
 
Uit de bronnen: 
Ds. J. Karels in preek over Heidelbergse Catechismus zondag 26 
Wat doen we nu met ons gedoopte voorhoofd? Gaan we er wel eens mee de binnenkamer in? 
Jongens, meisjes, denken jullie er wel eens aan dat je eenmaal gedoopt bent, onbewust van het feit 
dat je midden in de dood lag en in het Rijk van God niet komen kon, tenzij je van nieuws geboren zou 
worden, maar ook onbewust van het feit dat er verlossend bloed is? Wat doe je daar nu mee? We 
kunnen krachtens opvoeding wel vragen of God ons bekeert, maar blijft het daar bij? Is dat nu alleen 
maar een stukje automatisme, dat we elke dag onze knieën buigen, maar dat het feitelijk zo is, zoals 
het in de Schrift staat: Dit volk roept mij wel aan met de lippen, maar met het hart houdt het zich 
verre van Mij? Geef nu eens eerlijk tussen God en je jonge hart antwoord, catechisanten. Mag je de 
Heere wel eens wijzen op je voorhoofd? Mag je het wel eens zeggen: “Heere, er staat op dat ik een 
zondaar ben, en dat is waar, maar er staat gelukkig nog meer op, daar wijst de Doop heen, er is 
bloed.” Mag je de Heere daar wel eens op wijzen? Zijn we zo nooit werkzaam met onze Doop 
geworden?  


