
De Heilige Doop 

 
Het water van de doop 

 
Jullie hebben allemaal al vaak gezien hoe er in de kerk kleine kinderen gedoopt 
werden. Misschien heb je ook wel eens gezien dat er een man of vrouw werd 
gedoopt. Wat wordt er gebruikt bij de Doop? Water! 
Weet je nog waar dat water op wijst? We hebben daar al eerder over nagedacht. 
Water kun je gebruiken om iets wat vies is, schoon te maken. Zo laat het water van 
de Doop zien dat wij van onszelf vuil zijn. Vuil door onze zonden. Het gaat bij de 
Doop niet over de buitenkant, over ons lichaam. Nee, het gaat over ons vuile, 
zondige hart. Wij verdienen straf omdat we zondig zijn. Wat erg! Jullie weten wel hoe 
dat gekomen is. Door de zondeval! Wil de Heere in de Doop alleen laten zien dat wij 
zondig zijn? Nee hè? Het Doopwater laat juist ook zien hoe we gewassen kunnen 
worden. Dat kan alleen door het bloed van de Heere Jezus! Alleen door Zijn bloed 
kunnen wij schoongemaakt worden van de zonden. Dat betekent dat alleen door het 
werk van de Heere Jezus onze zonden vergeven kunnen worden. 
God de Vader heeft Zijn Zoon gezonden om verloren zondaren zalig te maken.  
De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om de straf voor al Zijn kinderen te 
dragen. Elke keer als er in de kerk wordt gedoopt, dan laat de Heere ons zien:  
‘Jij bent vuil en zondig van jezelf. Jij hebt straf verdiend! Maar Ik heb Mijn Zoon 
gezonden om zulke vuile, slechte mensen zalig te maken. Ja, Ik wil al die zonden 
vergeven en dat kan alleen omdat de Heere Jezus alles heeft gedaan wat nodig was. 
Hij heeft gezegd: ‘Het is volbracht!’ Hij heeft betaald voor al Zijn kinderen. Niet met 
goud en zilver, maar met Zijn bloed. Wat een groot wonder!  
Jij bent ook gedoopt. Denk je daar wel eens aan? Heb je al geleerd dat je vuil bent 
van de zonden? Heb je daar al verdriet over gekregen? Heb je geleerd dat je zonden 
alleen vergeven kunnen worden om Jezus’ wil? Laat jij je gedoopte voorhoofd wel 
eens aan de Heere zien? Dat mag hoor! Doe dat maar! Zeg maar: ‘Heere, ik ben 
gedoopt. Daar heeft U voor gezorgd. En Heere U hebt toen toch beloofd dat U Zelf 
alles wil geven wat nodig is? Wilt U mijn zonden vergeven? Wilt U Mij Zelf alles 
leren? Wilt U mij gehoorzaam maken? Wilt U mijn God zijn? Mag ik de Heere Jezus 
leren kennen?’ Zoek toch elke dag naar de God van jouw doop! Kan dat dan ook 
voor kinderen? Ja! Toen de Heere Jezus op de aarde was, heeft Hij gezegd: ‘Laat de 
kinderen tot Mij komen, want ook voor kinderen is het Koninkrijk der hemelen.’ 
 
Een teken van Gods beloften 
 
De Heere heeft aan de mens laten weten dat Hij de zonden wil vergeven. Hij heeft 
Zijn Zoon beloofd als de Zaligmaker van verloren zondaren. Daar kunnen we telkens 
weer over lezen in de Bijbel. Hij heeft dat gedaan in het Paradijs. Hij heeft Zijn 
beloften aan Noach gegeven, aan Abraham en aan al Zijn kinderen.  
De Heere heeft aan Abraham ook een teken gegeven. Een teken waarmee de Heere 
wijst op Zijn beloften. Ja, een teken waarmee de Heere wijst op de beloofde 
Zaligmaker! Hij laat niet alleen aan mensen horen dat ze zalig kunnen worden, Hij wil 
het ook aan mensen laten zien! Wat is een teken? Daarmee kun je iets duidelijker 
maken. Iets wat je ziet, kun je vaak beter begrijpen dan iets wat je alleen maar hoort 
of leest. Iets wat je ziet, vergeet je ook niet zo snel. Je kunt het beter onthouden. 
Nu geeft de Heere aan Abraham ook een teken. De Heere laat iets aan hem zien.  



Hij zegt: ‘Abraham, je moet besneden worden. En alle jongetjes die geboren worden 
moeten ook besneden worden. Dat is een teken van Mijn beloften. Daardoor wil Ik 
telkens laten zien dat zondaren zalig kunnen worden door het werk van Mijn Zoon.’  
Een stukje huid wat weggesneden wordt… Wat zie je dan? Een beetje bloed!  
Dat bloed wijst heen naar het bloed van de Heere Jezus. ‘Abraham, elke keer als er 
iemand besneden wordt, dan kunnen mensen zien dat Ik Mijn Zoon heb beloofd.  
Zo zeker als dat bloed dan vloeit, zo zeker zal Ik alles doen wat Ik beloofd heb.’ 
Nu worden er geen jongetjes meer besneden. Waarom niet? Omdat de Heere Jezus 
gekomen is. Hij heeft Zijn bloed gegeven. Er is betaald. Nadat de Heere Jezus is 
opgestaan, was de besnijdenis niet meer nodig. Dat was ook zo met het Pascha.  
Weet je dat nog? In de plaats van het Pascha houden we nu het Heilig Avondmaal. 
Het teken dat de Heere gegeven heeft in de plaats van de besnijdenis is de Heilige 
Doop. Maar de betekenis is hetzelfde als bij de besnijdenis. 
Elke keer als er water over het hoofdje van een kind stroomt, xx laat de Heere zien: 
‘Ik heb Mijn beloften gegeven. Ik heb Mijn Zoon gegeven om zondaren zalig te 
maken.’ De Heere laat dan weten: ‘Jongen, meisje, man of vrouw… zo zeker als dit 
water op je voorhoofd is aangebracht, zo zeker kunnen al je zonden vergeven 
worden door het bloed van de Heere Jezus.’   
 
Johannes de Doper 
 

In de tijd dat de Heere Jezus op de aarde was, is Johannes de Doper gaan dopen. 
Van hem lezen wij het eerst in de Bijbel dat hij dat deed. Johannes wist: ‘De Heere 
Jezus is nu op de aarde. Hij zal Zijn bloed geven.’ Hij mocht mensen dopen om 
daarmee ook te laten zien dat er redding is door het bloed van de Heere Jezus.  
Er zijn veel mensen door Johannes gedoopt. Mensen die eerst geluisterd hebben 
naar zijn preken. Wat heeft Johannes tegen die mensen gezegd: ‘Bekeert u!’ Weet je 
wat dat betekent? ‘Keer je af van je zondige leven. Keer toch terug tot God. Hoe? 
Smekend om vergeving van al je zonden. Mensen, jullie zijn zondig. Jullie hebben 
straf verdiend. Maar jullie zonden kunnen vergeven worden. Door Wie? Door Gods 
Zoon, de Heere Jezus.’ De mensen hebben stil geluisterd. Ze hebben verdriet 
gekregen van hun zonden. De Heilige Geest heeft die mensen geleerd dat ze van 
zichzelf verloren zondaren waren. Maar ze mochten ook horen over de Zaligmaker! 
Wat een blijde boodschap is dat voor iemand die het zelf niet meer goed kan maken 
tussen God en zijn ziel. Wat een wonder als zo’n arme zondaar gedoopt mocht 
worden. Daarmee liet de Heere zien: ‘Ik wil al je zonden afwassen.’ 
Johannes doopte niet in de kerk bij een doopvont. Dat weten jullie wel. Hij doopte in 
de rivier de Jordaan. Hij ging samen met iemand die gedoopt wilde worden het water 
in. Zo’n zondaar ging drie keer helemaal onder water. Net als de Moorman.  
Daar hebben we een andere keer over nagedacht. Weet je nog wat dat betekent?  
De Moorman ging helemaal onder. Je zag niets meer van hem. De Moorman was 
helemaal zondig, hij moest ook helemaal gewassen worden. Weet je waar het ook op 
wijst? Op de straf die een zondaar verdient! Welke straf? Ondergaan in de toorn van 
God. Sterven. Iemand die onder water blijft, zal zeker verdrinken. Ja toch?  
Als je onder water blijft, dan zul je sterven. Dat verdienen wij allemaal. De dood. 
Maar wat een wonder…  
Nu mag zo’n vuile zondaar weer uit het water komen. Zo’n zondaar mag eeuwig 
blijven leven. Waarom? Alleen omdat de Heere Jezus wel de dood is ingegaan!  



Dat heeft Hij gedaan in de plaats van al die zondaren. De Heere Jezus is Zelf ook 
gedoopt in de Jordaan. Toen heeft Hij al laten zien: ‘Ik wil de straf gaan dragen voor 
Mijn schuldige volk. Ik zal de dood ingaan.’  
Maar weet je wat de Heere Jezus toen ook al heeft laten zien?: ‘Ik zal niet in de dood 
blijven. Ik zal de dood overwinnen. Ik zal weer opstaan! Ik ben de Levensvorst.’ 
 
De doop van de Heere Jezus 

  
Kijk… daar staat Johannes de Doper weer bij de Jordaan. Er staat een groep 
mensen om hem heen. Ze luisteren stil naar zijn woorden. Al zes maanden lang doet 
Johannes dit werk. Hij brengt elke dag dezelfde boodschap: ‘Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ Hij wijst de zonde en de schuld van de 
mensen aan. ‘Mensen, bekeert u! Kom toch met berouw over uw zonden tot God.  
Hij kan en wil uw zonden vergeven.’ Johannes is de voorloper van de Heere Jezus. 
Hij mag verloren zondaren wijzen op de Zaligmaker, Die gekomen is om zondaren 
zalig te maken. Johannes heeft ook al veel mensen gedoopt. Mensen met berouw 
over hun zonden. Mensen die geleerd hebben door het werk van de Heilige Geest 
dat ze buiten de Heere Jezus verloren zullen gaan.  
 
Kijk… als Johannes zo staat te preken, komt er opeens een Man naar hem toe.  
Die Man vraagt of Hij gedoopt mag worden. Maar kijk eens naar Johannes! Hij kijkt 
de Man vol eerbied aan en hij schudt beslist zijn hoofd. ‘Nee,’ zegt Johannes. Hé, 
wat is dat nu? Waarom wil Hij deze Man niet dopen? Waarom kijkt Johannes deze 
Man zo eerbiedig aan? Het is de Heere Jezus Zelf! Hij is naar deze plaats gekomen, 
naar de Jordaan. Hij wil door Johannes gedoopt worden.  
Maar Johannes weigert beslist! Weet je wat Johannes zegt: ‘Het is nodig dat ik door 
U gedoopt wordt, en komt U naar mij toe?’ Dat klopt toch helemaal niet? Hier staat 
de Zoon van God voor hem. Moet hij, die zondige Johannes, de Heere Jezus dopen? 
Johannes wil eigenlijk zeggen: ‘Heere, U hebt helemaal geen zonden gedaan. Ik wel! 
Ik heb Uw bloed nodig om vergeving te krijgen. Moet ik U dan onder water laten 
gaan? U hoeft toch helemaal niet gewassen te worden? U hebt nog nooit één zonde 
gedaan!’ 
Dat is waar! Daar staat een Man voor Johannes Die Zelf nog nooit één zonde heeft 
gedaan. Hij is heilig. Nee, Hij heeft geen vuil hart zoals wij. Hij hoeft niet 
schoongewassen te worden. Zie je Hem daar staan? Gods eigen Zoon.  
Al dertig jaar is Hij als Mens op deze aarde. Dertig jaar lang heeft Hij alleen maar 
goed gedaan. Hij heeft altijd Zijn Vader de eer gegeven. Hij heeft altijd Zijn Vader 
liefgehad en gehoorzaamd. Hij is nog nooit zomaar boos op iemand geworden.  
Hij heeft nog nooit iets gestolen. Hij heeft nog nooit gelogen. Nee! Hij heeft alleen 
maar goed gedaan. Hij is altijd vol liefde geweest voor alle mensen om Hem heen.  
Moet Hij dan toch de Jordaan in? Moet Hij dan toch ondergaan als een vuile 
zondaar? Moet Hij dan toch ondergaan in Gods toorn? Daar wijst dat ondergaan in 
het water toch op? Sterven… De dood verdiend. 
Ja! O Johannes, aan de buitenkant kun je dat niet aan de Heere Jezus zien. 
Niemand ziet dat. Maar weet je wat deze Man draagt? Zoveel zonden! Zoveel!  
Nee, niet van Zichzelf. Hij draagt een groot pak van zonden… Van wie dan?  
Van Zijn volk. Van Zijn vuile, vijandige kinderen. En om voor die zonden te betalen 
zal Hij hier de Jordaan ingaan. Zal Hij hier ondergaan in het water. Zal Hij ondergaan 
in Gods toorn. Zal Hij gaan sterven. Dat wil Hij! Waarom dan? Omdat Hij Zijn volk zo 
liefheeft. Omdat God dat volk zo liefheeft. God wil zondaren zalig maken. 



Dat is nu alleen maar liefde en alleen maar genade. De Heere Jezus gaat dit niet 
doen voor lieve, gehoorzame mensen. Nee, voor vijanden. Om vijanden met God te 
verzoenen. Goddelozen. Wat een onbegrijpelijk wonder! 
De Heere Jezus kijkt Johannes aan. Daar klinkt Zijn stem: ‘Laat nu af… Johannes je 
moet Mij niet tegenhouden. Stop daarmee!’ Waarom? ‘Want aldus betaamt het ons 
alle gerechtigheid te vervullen.’ Wat betekent dat? De Heere Jezus zegt hier 
eigenlijk: ‘Deze weg moet Ik gaan om zondaren zalig te maken. Ik wil vrijwillig de 
straf voor Mijn volk dragen, zodat ze met God verzoend worden.’  
Johannes luistert stil. Nee, hij spreekt niet langer tegen. Kijk, samen gaan ze de 
Jordaan in. Drie keer gaat de Heere Jezus onder water, als Johannes zegt:  
‘Ik doop U…’ Zo zal de Heere Jezus over drie jaar ook ondergaan in de toorn van 
God over de zonden van Zijn volk. Waar dan? Aan het kruis op Golgotha. Daar zal 
die volle, brandende toorn op Hem uitgegoten worden. Daar zal Gods Zoon het 
uitroepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Zo zal Hij ondergaan. 
Sterven. 
Waarom dan? Om Zijn kinderen van die toorn en straf te verlossen.  
Kijk… daar komt de Heere Jezus weer boven water. Hij staat weer op. Hij klimt uit 
het water. Ja! Gewassen. Schoon. Daar wijst het op. Dat pak van zonden zal 
achterblijven. De Heere Jezus zal niet aan het kruis blijven hangen. Hij zal ook niet in 
het graf blijven liggen! Wat een wonder! Hij zal opstaan! Hij heeft uitgeroepen:  
‘Het is volbracht!’ De prijs is betaald. En als de Heere Jezus dan uit het graf zal 
opstaan, dan laat dat zien hoe Hij het leven voor Zijn kinderen heeft verdiend. Dan is 
er betaald voor heel dat pak van zonden!  
 
Daar staat de Heere Jezus op de oever van de Jordaan. Nee, het is nog niet zover 
dat Hij aan het kruis gehangen wordt. Hij heeft nog drie jaren werk op de aarde.  
Wat voor werk? Hij zal gaan preken, zoals nog nooit één Profeet dat heeft gedaan. 
Hij zal een Rabbi zijn, een Meester. Hij zal ook wonderen gaan doen. Grote 
wonderen! Om te laten zien aan verloren zondaren Wie Hij is. Dat Hij Gods Zoon is, 
de Zaligmaker. Er zullen mensen zijn, die Hem gaan volgen. Er zullen mensen in 
Hem gaan geloven. Denk maar aan de discipelen. Denk maar aan de Kananese 
vrouw. Denk maar aan Bartimeüs. Denk maar aan Martha, Maria en Lazarus… 
Hij zal ze opzoeken! Verloren zondaren. Ze zullen door de Vader getrokken worden 
tot de Zoon. De Zoon zal hen verlossen. De Heilige Geest zal hen leiden.  
Hoor jij ook al bij dat gelukkige volk? 
De Heere Jezus heft Zijn ogen op naar de hemel. Hij bidt tot Zijn Vader. 
Kijk eens wat er dan gebeurt… De hemel gaat open. Daar daalt de Heilige Geest 
neer op Christus. Hoe dan? Wat ziet Johannes? Wat zien de mensen die daar staan 
te kijken? Ze zien een vogel neerdalen. De Heilige Geest komt daar in de gedaante 
van een duif. Dan klinkt daar uit de open hemel een stem! De stem van God de 
Vader: ‘Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.’ 
Hier laat God Zelf zien en horen: dit is Mijn Zoon Die Ik Zelf gezonden heb naar de 
aarde. Mijn Geliefde Zoon! Ik geef Hem over in de dood om doodschuldige zondaren 
zalig te kunnen maken. Wat een onbegrijpelijke liefde!  
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwig leven 
hebbe!’ 
Jongens en meisjes, rust niet voordat je mag geloven: ‘dat deed Hij ook voor mij!’ 
Smeek elke dag tot de God van jouw doop! Vraag of Hij jou wil verlossen van de 
zonde. Niet om iets in jou, maar uit genade. Alleen om Jezus’ wil!   


