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Heidelbergse Catechismus  zondag 26 

Vraag 69: Hoe wordt u in de heilige doop onderwezen en ervan 
verzekerd, dat het enige offer van Christus aan het kruis u ten 
goede komt? Christus heeft het waterbad van de doop 
ingesteld en daarbij beloofd, dat ik met zijn bloed en 
Geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn 
zonden, gewassen ben. Dit is even zeker als ik gewassen 
ben met het water, dat de onreinheid van het lichaam 
wegneemt. 

Vraag 70: Wat betekent: met het bloed en de Geest van 
Christus gewassen te zijn? Dat wij van God vergeving van de 
zonden hebben uit genade, om het bloed van Christus, 
dat Hij in zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft. 
Verder ook, dat wij door de Heilige Geest vernieuwd en 
tot leden van Christus geheiligd zijn, zodat wij hoe langer 
hoe meer van de zonde afsterven en godvrezend en 
onberispelijk leven. 

Vraag 71: Waar heeft Christus ons beloofd dat Hij ons even 
zeker met zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het 
doopwater gewassen worden? In de instelling van de doop, 
die zo luidt: Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn 
discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest, Matteüs 28:19. En: Wie gelooft 
en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet 
gelooft, zal veroordeeld worden, Markus 16:16. Deze 
belofte wordt herhaald waar de Schrift de doop het bad 
van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden 
noemt, Titus 3:5; Handelingen 22:16. 

 

Een watermerk is een herkenningsteken en 
daardoor soms ook een echtheidskenmerk. Zo’n 
watermerk is ook de doop: echtheidskenmerk 
en herkenningsteken. Het bevestigt Gods 
vergeving en het nieuwe leven met Hem, dat je 

ontvangt als je gelooft in de Here Jezus Christus. De 
doop is ook een herkenningsteken: het oude leven is 
voorbij, het nieuwe leven met God is begonnen.  

Watermerk 

Gedoopt worden in de naam van… betekent niet dat 
je gedoopt wordt ‘namens…’. Maar het betekent dat 
je door de doop onder zeggenschap komt van Hem 
in wiens naam je gedoopt wordt. 

Gods naam… dat is Hij zelf. Als Hij zijn naam over 
Israël uitroept, betekent dat dat Israël zich Gods 
eigendom mag weten, onder zijn 
verantwoordelijkheid (vgl. Jesaja 63,19). 

Gedoopt worden ‘in de naam van Jezus Christus’ is een 
teken van verbondenheid aan Christus. Wie gedoopt 
wordt ‘in Christus’, is dus altijd en overal van Hem 
afhankelijk en staat onder zijn zeggenschap en zorg. 

Als iemand gedoopt wordt in de naam van de drie-
enige God, roept Hij zijn naam over zo iemands 
leven uit. Tegelijk toont de doop hoe God dat 
bedoelt: het is een namelijk ook een teken van zijn 
trouw en liefde, van zijn genadige vriendschap. 

Waterbad 

De doop met water verwijst in de Bijbel ook naar 
reiniging. Zo vind je het in het Oude Testament 
(bijv. in Ezechiël 36,25), maar ook direct in het 
Nieuwe Testament: de doop als een teken van de 
reiniging van onze zonden.  

Niets zo hardnekkig als de zonde, maar de doop 
verbeeldt Gods effectieve wasmiddel ertegen: het 
bloed van Jezus Christus. 

Romeinen 6 laat zien waar de waskracht die de doop 
demonstreert vandaan komt. De doop verbeeldt  
namelijk Jezus sterven en opstanding. Wie door 
geloof met Christus is verbonden, krijgt in de doop 
van God een teken dat Hij met Jezus is mee-
gestorven voor de zonden en ook met Hem is mee-
opgestaan om vernieuwd met God te leven. 

Is dit waterbad wel nodig? De doop zelf wast ons 
immers niet schoon. De doop is Gods liefdesteken, 
als van de bruidegom aan zijn bruid. Wie Gods 
liefde niet wil weigeren, zal ook het doopritueel als 
teken van zijn liefde niet willen weigeren. 

Waterscheiding 

De doop is beeld van reiniging van het verleden, de 
vergeving van de zonden (#mee-gekruisigd). Maar 
de doop is tegelijk ook een teken van God dat we het 
nieuwe leven met Hem zijn begonnen (#mee-
opgestaan). De doop markeert daarmee een 
scheiding tussen het oude, zondige leven, en het 
nieuwe, God-toegewijde leven.  

De doop is niet maar een losstaand moment, maar 
een levenslange oproep om het nieuwe leven met 
God te leiden. Met Christus verbonden door het 
geloof mogen en moeten we onszelf zo zien: ‘dood 
voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God’! 

De doop is ook bedoeld als herkenningsteken. Dat 
wij herkenbaar zijn als mensen die gedoopt zijn in 
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
doordat wij ons leven in dienst van God stellen. 

gelovenleren en  


