


3. De KRACHT 
van de 

WATERDOOP!



- Onderdeel van het geestelijke fundament! (Hebreeën 
6:1-2)

- Onderdeel van een gezonde geestelijke geboorte. Je 
menselijke geest sterft bij de doop in het watergraf 
net zoals Jezus stierf en weer opstond en de Heilige 
Geest komt woning in je maken!

- Door de doop worden we 1 in Christus met de 
volgende 5 gebeurtenissen: 1. De kruisiging 2. Het 
sterven 3. De graflegging 4. De opstanding 5. De 
verheerlijking

Wat is de waterdoop?



Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij 
in de zonde blijven, opdat de genade 

toeneemt? Volstrekt niet! 

Hoe zullen wij, die met betrekking tot 
de zonde gestorven zijn, nog daarin 

leven? Of weet u niet dat wij allen die 
in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn 

dood gedoopt zijn? 

De Bijbel zegt duidelijk dat de doop HET moment was van de wedergeboorte!



Wij zijn dan met Hem begraven door de 
doop in de dood, opdat evenals Christus 

uit de doden is opgewekt tot de 
heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in 

een nieuw leven zouden wandelen. 

Want als wij met Hem één plant zijn 
geworden, gelijkgemaakt aan Hem in 
Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem 

gelijk zijn in Zijn opstanding. 



Dit weten wij toch , dat onze oude mens 
met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam 
van de zonde tenietgedaan zou worden en 

wij niet meer als slaaf de zonde zouden 
dienen. 

Want wie gestorven is, is rechtens vrij van 
de zonde. Als wij nu met Christus 

gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met 
Hem zullen leven. 

Romeinen 6:1-8 HSV



In Hem bent u ook besneden met een 
besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, 
door het uittrekken van het lichaam van de 

zonden van het vlees, door de besnijdenis van 
Christus. 

U bent immers met Hem begraven in de 
doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, 
door het geloof van de werking van God, Die 

Hem uit de doden heeft opgewekt. 

Pas NA de waterdoop worden de aanklachten die de satan tegen ons 
heeft uitgewist!



En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen 
en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met 

Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te 
vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, 

uit te wissen. 

Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons 
gericht, en Hij heeft dat uit het midden 

weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij 
heeft de overheden en de machten ontwapend, die 
openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen 

getriomfeerd. 
Kolossenzen 2:11-15 HSV



Maar toen de goedertierenheid van God, 
onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de 

mensen verschenen is,  maakte Hij ons 
zalig, niet op grond van de werken van 

rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, 
maar vanwege Zijn barmhartigheid, door 

het bad van de wedergeboorte en de 
vernieuwing door de Heilige Geest.

Titus 3:4 - 5 HSV

De doop is een waterbad waardoor we opnieuw geboren worden!



Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook 
Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich 
voor haar heeft overgegeven,  opdat Hij haar 
zou heiligen, door haar te reinigen met het 
waterbad door het Woord, opdat Hij haar in 

heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een 
gemeente zonder smet of rimpel of iets 

dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos 
zou zijn. 

Efeze 5:25 - 27 HSV



En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van 
hebt dat onze vaderen allen onder de wolk 

waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat 
allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de 

zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel 
gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke 

drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk 
uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die 

rots was Christus. 
1 Korinthe 10:1-4 HSV

De beelden in het oude testament zeggen veel over de doop!





Want u bent allen kinderen van God door het 
geloof in Christus Jezus. Want u allen die in 

Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus 
bekleed. 

Galaten 3:26-27 HSV



Wat zijn de Bijbelse voorwaarden om gedoopt te worden in water?

En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het 
hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de 
andere apostelen: Wat moeten wij doen, 

mannenbroeders?

 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder 
van u gedoopt worden in de Naam van Jezus 

Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult 
de gave van de Heilige Geest ontvangen. 

Handelingen 2:37-38 HSV



En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij 
bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, 

daar is water; wat verhindert mij gedoopt 
te worden? 

En Filippus zei: Als u met heel uw hart 
gelooft, is het geoorloofd. En hij 

antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus 
Christus de Zoon van God is. 

Handelingen 8:36-37 HSV



En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en 
spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit 
dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde 

aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend 
zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 

Handelingen 2:40-41 HSV

● De kamerling werd direct gedoopt (Handelingen 8:36-39)

● Paulus werd meteen gedoopt (Handelingen 9:18)

● De gevangenbewaarder van Filippi en zijn huisgezin 
werden dezelfde nacht gedoopt (Handelingen 16:27-34)



Zit er redding/wedergeboorte in de waterdoop?

- Geloof is gehoorzaamheid/een discipel is dus gedoopt 

- In Handelingen worden alle discipelen/volgelingen gedoopt, 
een ongedoopte gelovige bestond niet! 

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de 
wereld, predik het Evangelie aan alle 

schepselen. Wie geloofd zal hebben en 
gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie 

niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. 
Markus 16:15-16 HSV



Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt 

uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk van God niet binnengaan. 

Johannes 3:5 HSV

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u 
dopen en uw zonden afwassen onder 

aanroeping van de Naam van de Heere.
Handelingen 22:16 HSV



namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam 
waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal 

wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark 
gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – 

mensen behouden werden door het water heen. 

Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu 
ook ons. Maar niet als een verwijderen van het 
vuil van het lichaam, maar als vraag aan God 

van een goed geweten, door de opstanding van 
Jezus Christus,

1 Petrus 3:20 - 21 HSV





Ben je gered als je je bekeerd hebt en je geloofd maar niet 
gedoopt bent?

En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem 
en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 

Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs 
u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 

En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf 
overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft 
niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, 

denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En 
Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met 

Mij in het paradijs zijn. 
Lukas 23:39-43 HSV
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