Bij je naam genoemd.
1. God spreekt niet tot naamlozen, maar tot mensen met een naam. Die naam is genoemd in de kerk bij het
doopvont. Je krijgt er een geweldige naam bij. Doping is tegenwoordig meer bekend, maar dat is een
pepmiddel. De doop is een genademiddel. Het is een merk en veldteken.
2. Het genadeverbond in het O.T. met als teken de besnijdenis. Na het werkverbond openbaarde de Heere
Zich in het genadeverbond. Officieel opgericht met Abraham en zijn zaad.Gen.17.De besnijdenis is een
bloedig teken : de zonde moet er uit getrokken worden. Ook de besnijdenis heeft de belofte: De Heere uw
God zal uw hart besnijden.(Deut.30)
Het gaat bij besnijdenis en doop om het ene verbond, met twee bedelingen. Goed letten op het
tekenkarakter. Denk aan de verkeerstekens, die ergens naar verwijzen.
3. Nieuwtestamentische bedeling van het genadeverbond met het teken van de doop. De doop is inplaats
van de besnijdenis gekomen betekent dat de doop de vervulling is van de besnijdenis. Het teken zonder
bloed want Christus heeft Zijn bloed gegeven. Opdracht in Matt.28:20. Eerder kende men wel de
reinigingsdoop, proselietendoop. Ez.36: 25-27.Ps.51: Was mij geheel.
Na Pinksteren werd het het teken van het verbond. Hand.15.
4.Kinderdoop. Aangevochten punt. Denk vooral aan de huisteksten in O.T en N.T.: Het hele huis werd
gedoopt. Sterk gemeenschapsbesef. Kinderen hoorden er bij. In de Oude kerk werd het ook de praktijk.
Polycarpus.
5. De betekenis van de doop. Wordt het een kind van God als het gedoopt is?
Was het al een kind van God? Ja, maar een weggelopen kind. Verandert er wat bij het kind? Is de erfzonde
weg of is het wedergeboren? Nee, de belofte van God wordt betekend en verzegeld.
Zij hebben een dubbele erfenis: Adam en Christus.
6.De waarde van de doop.
Beloften vragen om vervulling. Inwilliging van het verbond. De bekende trits: Geen zandgrond, geen
rustgrond maar een pleitgrond. Is het verbond “maar”uitwendig? God doet inwendig wat Hij uitwendig
voorbeeldt.
7. De grond van de doop. Ligt de grond in het geloof van de ouders? De grond is het verbond van God.
Wanneer is het kind bondeling? Na de doop? Nee, als het geboren is uit gelovige ouders. Zoals een kind
Nederlander is bij geboorte en niet pas als het ingeschreven wordt.
8. Gedoopt in de naam van de drie-enige God. Met een drievoudige belofte. Zorg, Afwassing en inlijving.
De doop is een zichtbaar bewijs dat ze geroepen zijn.
Tot afwassing. Zoals kinderen onder de douche moeten, zo moeten we ook innerlijk gewassen worden.
Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein.
De Heilige Geest eigent toe wat wij in de Belofte van Christus hebben.
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Tips.




Zondagsschool: Leg de kinderen uit wat de tekst betekent: Laat de kinderen tot Mij komen. Kras je
rijk. In de vertelling en gebed ook de doop noemen . Voorbeeld van een kind in bad.
-16 clubs: Na een doopbediening met de kinderen er over praten. Wat zag je? Welke ds. heeft jou
gedoopt? Doopbewijs aan je ouders vragen om te zien.
Plus 16. Wat heb jij voor op een ongedoopte jongere? Wat heeft belijdenis-doen met je doop te
maken? Kun je overal komen met een gedoopt voorhoofd? Er zijn mensen die hun trouwring
afdoen in een andere stad. Kun je je doop afleggen in een andere omgeving? Denk aan H.C. 29,
vr.74. Art.34 van de NGB. D.L.1,17.
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