
De rijkdom van de Heilige Doop 
Zondag 11 september 2022 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Handelingen 22:1-16 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 27, alleen vraag 72 en 73 

Vr. 72 Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden 
zelf? 
Antw. Neen het ; want alleen het bloed van Jezus Christus en de 
Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. 
 
Vr. 73 Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad 
der wedergeboorte en de afwassing der zonden? 

Antw. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk, niet 
alleen om ons daarmede te leren, dat, gelijk de onzuiverheid des 
lichaams met water, alzo ook onze zonden door het bloed en 
den Geest van Jezus Christus weggenomen worden , maar 
veelmeer, omdat Hij ons door dit Goddelijk pand en waarteken 
wil verzekeren, dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden 
geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water 
gewassen worden.

Punten: 
1. Niet overschatten (vr. 72) 
2. Niet onderschatten (vr. 73) 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt 
o Op welke manieren kun je de doop overschatten? 
o Waarom is het zo erg wanneer een gedoopte onbekeerd doorleeft? 

• Bij 2e punt 
o Op welke manieren kun je de doop onderschatten? 
o In de doop ligt onderwijs en verzekering 

▪ Leg dat eens uit? 
▪ Hoe wil de Heilige Geest het zwakke geloof juist daardoor versterken? 

 
Belangrijke teksten: 
Handelingen 22:16b Sta op, en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des 
Heeren. 
 
1 Korinthe 6:10-11 Dwaalt niet: noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch 
ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen 
lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt 
afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus en 
door den Geest onzes Gods. 
 
Uit de bronnen: 
Ds. G.H. Kersten in preek over zondag 27 
O, wat een noodzakelijke lering! Wat zoeken wij de zaligheid toch buiten Christus. Van nature weten 
wij van Christus niet en willen ook niet van Hem weten. Al wat in ons is, is vijandschap tegen God en 
Zijn Gezalfde. Maar ook al greep God ons in het hart, wij zoeken de vrede en de rust voor onze door 
schuldbesef getroffen zielen, zo buiten Christus. Ja ook al vonden wij door het geloof rust in God, wij 
kunnen maar al te zeer het buiten Christus stellen, en leven veelal bij onze bekering en troosten ons 
met onze rechtvaardigmaking. Dat vloeit uit onze blindheid, en daarom is ons nodig een gedurig 
opwassen in de kennis van Christus, is ons de lering in de doop noodzakelijk, maar ook niet minder 
dierbaar. Wat zou onze ziel meer kunnen troosten? Wat zou de hoop sterker kunnen doen leven, dan 
de ontsluiting van de gehele wegneming der zonden door Christus! Alle weg ter genezing onzer 
gebroken harten is afgesneden, maar in deze zielszaligende lering, in de doop gegeven, wordt de 
enige weg ontsloten, ter verlossing van de zonde. Die lering zal ons Christus boven alles dierbaar 
doen schatten en ons doen heenvluchten tot de fontein, geopend in Zijn bloed; die lering werpt in 
ons de vrucht af, dat wij buiten Christus niet kunnen leven. 


