Zondag 27
Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen
Lees de tekst van Zondag 27
Vraag 72 :

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de
zonde zelf ?

Antw

Neen het; want alleen het bloed van Christus en de
Heilige Geest reinigt ons van alle zonde.

:

Moeilijke woorden !
uiterlijk waterbad
=

de Heilige Doop

Vraag 73 :

Waarom noemt de Heilige Geest de Doop het bad
der wedergeboorte en de afwassing der zonde ?

Antw

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

:

Moeilijke woorden !
Goddelijk pand en waarteken

=

uitwendig

=

een teken en zegel dat Gods
Woord en belofte waar is.
aan de buitenkant

Vraag 74 :

Zal men ook jonge kinderen dopen ?

Antw

Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen
in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen
zijn , en dat hun door Christus bloed de verlossing
van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof
werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd
wordt, zo moeten zij ook door de Doop, als door
het teken van het verbond, der christelijke kerk
ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen
onderscheiden worden, gelijk in het Oude Verbond
of Testament door de besnijdenis geschied is, voor
welke in het Nieuwe verbond de Doop ingezet is.

:

Moeilijke woorden !
mitsdien
=
alzowel als
=
der
=

omdat
gelijk als
in de

Zondag 27
Je ziet Zondag 27 nog een keer.
Nu is de tekst van Zondag 27 makkelijker geschreven.
Vraag 72 :

Als je met water gedoopt wordt, zijn dan je
zonden gelijk afgewassen ?

Antw

:

Nee, het doopwater wast je vuil hart niet schoon van
de zonden. Alleen het bloed en de Geest van Christus
kan ons hart reinigen en heiligen van de zonden.

Vraag 73 :

Waarom noemt de Heilige Geest de Doop het
bad van de wedergeboorte en de afwassing van de
zonden ?

Antw

Met het bad van de wedergeboorte en de afwassing
van de zonde wil God ons belangrijk onderwijs
geven. God wil leren dat water het vuil van ons
lichaam wegneemt en alleen het bloed van Christus
kan de zonde uit ons hart wegnemen.
God wil nog meer leren.
God leert Zijn kinderen in de Doop dat het echt waar
is wat Hij in Zijn Woord belooft.
De Doop is een teken en zegel van Gods verbond.
Als Gods kinderen het doopwater zien, denken ze
aan het bloed van Christus, waardoor hun zonden
vergeven zijn.
Soms is het geloof van Gods kinderen klein. De
Heere wil het geloof van Zijn kinderen versterken
Door het sacrament van de Heilige Doop. De Doop
is voor Gods kinderen een Goddelijk pand en
waarteken . Een Goddelijk pand en waarteken
is een bewijs dat Gods Woord waar is.

:

Vraag 74 :

Moeten jonge kinderen gedoopt worden ?

Antw

Ja, jonge kinderen horen ook bij de gemeente
waarin God Zijn verbond laat verkondigen.
Het betekent dat God in de Doop belooft dat zondige
kinderen, die onder de toorn van God liggen, verlost
kunnen worden van hun zonden door het bloed en
de Geest van Christus. Je draagt het teken van het
verbond mee aan je voorhoofd als je gedoopt bent.
Kinderen van heidenen dragen het verbondsteken
niet mee aan hun voorhoofd.
Het is een zegen van God om ouders te hebben die
jou hebben laten dopen. Nu ben jij dooplid van de
gemeente. Maar dat is niet genoeg om zalig te
worden. De grootste zegen is als God in je hart waar
maakt wat Hij in de Doop belooft. Het is niet genoeg
als je het teken van het verbond aan de buitenkant
van je voorhoofd draagt, het is nodig dat je een plaats
in het verbond krijgt, uit genade, door het werk van
de Heilige Geest. Wie een plaats in het verbond krijgt
hoort bij Christus, met Wie God het genadeverbond
gemaakt heeft.

:

Opdrachten maken !
Lees de tekst van Zondag 27, vraag en antwoord 72
Maak daarna de opdrachten.
Waar gaat het over in Zondag 27 ?
________________________________________________________
Leg de tekst van Zondag 27, vraag en antwoord 72 naast de
opdrachten die nu volgen :
We denken na over woorden en zinnen uit vraag en antwoord 72.
Wat wordt er bedoeld met uiterlijk waterbad ?
________________________________________________________
Is het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde ?
nee O
ja O
Wat reinigt van alle zonde ?__________________________________

Leg vraag en antwoord 73 naast de opdrachten en vragen die nu
volgen.
De Heilige Geest noemt de Doop het bad van de weergeboorte en de
afwassing van de zonde.
Bij het woord bad denk je aan water.
Waar heb je water voor nodig ?
________________________________________________________
Is het water de afwassing van de zonde ?
nee O
ja O
Wat kan er weggenomen worden door het bloed van Christus ?
________________________________________________________

De Heilige Geest noemt de Doop het bad van de wedergeboorte.
Bedoelt God daar belangrijke dingen mee ?
nee O
ja O
In vraag en antwoord 73 leren wij dat de Doop een Goddelijk pand en
waarteken is.
Wat is een Goddelijk pand en waarteken ?
een bewijs van iets dat waar is
het betekent niets

O
O

Wat wil God verzekeren aan Zijn kinderen in de Doop ?
God verzekert Zijn kinderen dat hun zonden
vergeven zijn
God verzekert niets

O
O

De Doop leert ons dat er een nieuwe geboorte nodig is om een kind
van God te worden.
Maakt de Doop zalig ?
ja O
nee O
Leert de Doop dat je zalig kunt worden ?
nee O
ja O
De Doop leert ons dat we onrein zijn.
Onrein betekent dat ons hart vuil van de zonde is.
Wij kunnen ons hart zelf niet schoonmaken.
Alleen het bloed en de Geest van Christus kan ons hart reinigen.

Leg vraag en antwoord 74 naast de vragen en opdrachten die
volgen.
Moeten jonge kinderen gedoopt worden ?
ja O
nee O
Horen jonge kinderen ook bij de gemeente waarin God Zijn verbond
laat verkondigen ?
nee O
ja O
Belooft God in de Doop dat ook jonge kinderen verlost kunnen
worden van de toorn van God ?
ja O
nee O
Waardoor kunnen kinderen en volwassenen verlost worden ?
________________________________________________________
Als je gedoopt bent, krijg je een teken aan je voorhoofd.
Het teken is het teken van het________________________________
Zijn heidenen gedoopt ?
nee O
ja O
Is het teken van het verbond ( de Doop ) genoeg om zalig te worden ?
ja O
nee O
Welke zin is goed ?
dooplid van de gemeente is genoeg om zalig te worden
Het is nodig dat God in je hart waar maakt wat Hij
in de Doop belooft

O
O

Werden de kinderen in het Oude Testament gedoopt ?
ja O
nee O
Wat was het teken van het verbond in het Oude Testament ?
________________________________________________________

Het volgende stukje eerst goed lezen, daarna komen er vragen.
Als er kinderen gedoopt worden, wordt er eerst een formulier gelezen.
Lees jij ook het formulier !
Het doopformulier kun je vinden achterin je psalmbijbel.
In het doopformulier worden belangrijke dingen geleerd, die wij niet
mogen vergeten.
Eerst leert de Doop dat wij in zonden ontvangen en geboren worden
en daarom kinderen zijn die onder de toorn van God liggen. Wij
hebben geen vrede met God, zoals we geboren zijn. Wij horen niet bij
Koning Jezus en Zijn Koninkrijk.
Er is een nieuwe geboorte nodig om een kind van God te worden.
Als je met water gedoopt wordt, laat God zien dat je hart onrein is en
alleen gereinigd kan worden door het bloed en de Geest van Christus.
De Doop waarschuwt ons om niet te denken dat het goed is in ons
hart, nee, wij zijn zondig. Het is nodig dat de Heilige Geest ons
ontdekt aan onze zonde. Als de Heilige Geest je ontdekt aan je zonde,
krijg je berouw en leer je dat je tegen God gezondigd hebt. Als je leert
dat je tegen God gezondigd hebt, buig je onder God vraag je om
vergeving.
De Doop leert ons ook dat we verlossing van onze zonde moeten
zoeken buiten ons. Wij kunnen onszelf niet verlossen van onze zonde,
dat kan alleen de Verlosser, de Heere Jezus.
Vragen over het stukje dat je gelezen hebt !
Wat leert de Doop ons ?
De Heilige Doop leert ons dat wij in_______________ontvangen en
_________________worden.

Wij zijn________________die onder de_____________van________
liggen.
Wij hebben geen___________________met God.
Wat is er nodig om een kind van God te worden ?
________________________________________________________
De Doop met water leert ons dat ons _______________onrein is.
De Heere waarschuwt ons in de______________dat wij niet moeten
denken dat het_____________is in ons_______________________
Het is nodig dat de Heilige Geest ons_______________aan
onze____________________
Als de Heilige ____________ons ontdekt aan
onze____________krijgen wij_______________over onze zonde.
Leert de Doop ons dat we verlossing van onze zonde moeten zoeken
in ons, of buiten ons in de Heere Jezus ?
________________________________________________________
Het volgende stukje eerst goed lezen, daarna komen er vragen !
In het doopformulier staat dat er verlossing mogelijk is door het werk
van de Heere Jezus.
Dat leert en verzekert de Heilige Doop.
God heeft voor een Verlosser gezorgd.
Het is nodig dat de Heilige Geest in ons hart gaat werken en leert wat
er nodig is om verlost te worden van onze zonde en vrede met God te
krijgen.
Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader spreekt God de
Vader dat Hij Zijn kinderen vast en zeker zalig maakt, omdat Hij met
Christus een genadeverbond heeft gemaakt. Christus is de Verlosser.
Christus staat in het midden, tussen God en een verloren zondaar. Als
die verloren zondaar door God uitverkoren is, brengt Christus hem
terug bij de Vader. Gods kinderen krijgen een plaats in het verbond
dat God met Christus gemaakt heeft.
Als wij in de Naam van de Vader gedoopt worden, belooft God dat
Zijn kinderen een erfenis krijgen. God Zelf is hun erfenis. God zorgt
ook als een Vader voor Zijn kinderen.

Als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, wijst het water van
de Doop naar het bloed van de Zoon dat reinigt van alle zonden.
Als een kind het water van de Doop op het voorhoofd krijgt in de
Naam van de Zoon, verzekert de Zoon dat hij Zijn kinderen van hun
zonden verlost. De Zoon leert dat Hij voor de zonden van Zijn
kinderen gestorven, begraven en weer opgestaan is uit de dood en nu
mogen Zijn kinderen eeuwig met Hem leven. Ze krijgen vrede met
God en het eeuwige leven.
Als wij in de Naam van de Heilige Geest gedoopt worden belooft de
Heilige Geest dat Hij in het hart van Gods kinderen wil wonen.
De Heilige Geest belooft ook dat Hij Gods kinderen levend maakt en
heiligt. Heiligen betekent : zondaren los maken uit de macht van de
duivel en één maken met Christus.
Het hart van Gods kinderen is de werkplaats van de Heilige Geest.
De Heilige Geest werkt het zaligmakend geloof in het hart van Gods
kinderen. Door het geloof krijgen ze de zegeningen die Christus voor
hen verdiend heeft. ( vergeving van zonden en het eeuwige leven )
De Heilige Geest blijft werken in het hart van Gods kinderen totdat
Hij hen een plaats geeft in de hemel.
De Heilige Geest belooft de eeuwige zaligheid in de Doop.

Nu volgen er zinnen over de betekenis van de Doop in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Schrijf achter elke
zin : goed of fout.
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader belooft God dat hij
Zijn kinderen vast en zeker zalig maakt________________________
God de Vader heeft het genadeverbond met Christusgemaakt._______
Gods kinderen krijgen een plaats in het genadeverbond____________
God de Vader zegt dat Zijn kinderen zelf een erfenis moeten
verdienen________________________________________________

God zorgt als een Vader voor Zijn kinderen_____________________
Als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, wijst het doopwater
naar het bloed van Christus__________________________________
Het bloed van Christus reinigt van één zonde____________________
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Zoon verzekert hij dat Hij
hen verlost van alle zonden__________________________________
De Doop in de Naam van de Zoon leert ons dat Christus voor Zijn
kinderen gestorven, begraven en weer opgestaan is uit de dood voor
hen_____________________________________________________
Gods kinderen mogen honderd jaar bij de Heere in de hemel
leven____________________________________________________
Gods kinderen krijgen vrede met God en het eeuwige leven_________
Als wij in de Naam van de Heilige Geest gedoopt worden,belooft de
Heilige Geest dat Hij in het hart van Gods kinderen wil
wonen___________________________________________________
Als wij in de Naam van de Heilige Geest gedoopt worden, betekent
dat niets_________________________________________________
De Heilige Geest maakt een dode zondaar levend_________________
Het hart van Gods kind is de werkplaats van de Heilige Geest_______
De Heilige Geest werkt het tijdgeloof in het hart van Gods kinderen
________________________________________________________
De Heilige Geest werkt het zaligmakend geloof in het hart van Gods
kinderen_________________________________________________
De heilige Geest belooft de eeuwige zaligheid aan Gods kinderen____

Leer de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd !
Vraag :
Antw

Wat leert de Heilige Doop ons ?
De Doop leert ons dat we onder de toorn van God liggen

Vraag :
Antw

In welke Naam moet gedoopt worden ?
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Vraag :
Antw

Maakt het doopwater zalig ?
Nee, het sacrament maakt niet zalig

Vraag :
Antw

Wat maakt wel zalig ?
Wat de Doop betekent : het bloed en de Geest van Christus

Vraag :
Antw

Bij wie wordt in het hart geleerd wat God in de Doop
belooft en geeft ?
In het hart van Gods kinderen

Vraag :
Antw

Waarvan moeten wij gereinigd worden ?
Van de zondeschuld en zondestraf

Vraag :
Antw

Wat mogen Gods kinderen doen ?
De zaligheid toe-eigenen ( = door het geloof zeggen : de
Heere Jezus heeft voor mijn zonden betaald met Zijn bloed

Vraag :
Antw

Moeten kleine kinderen gedoopt worden ?
Ja, want zij behoren tot het verbond van God en de
gemeente

Om over na te denken !
Jij bent gedoopt.
Jij draagt het teken van Gods verbond aan je voorhoofd.
In het verbond zegt God tegen jou dat er een nieuwe geboorte
mogelijk is bij God vandaan.
In de Doop laat God zien hoe groot het geluk is dat God aan Zijn
kinderen geeft.
Het is erg als we gedoopt zijn en de Heere niet willen dienen.
Als we de Heere niet willen dienen, is het onze eigen schuld als we
verloren gaan.
Van gedoopte kinderen eist de Heere dat ze Hem zullen dienen met
heel hun hart.
Aan gedoopte kinderen belooft de Heere dat ze zalig kunnen worden,
omdat Hij een verbond gemaakt heeft.
Een heilige God en een verloren zondaar kunnen nog bij elkaar komen
door het werk van Christus en de Heilige Geest.
Als wij ongehoorzaam blijven en de wereld dienen met een gedoopt
voorhoofd, volgt straf van God. De straf is de eeuwige dood.
Het is een zegen dat je leeft onder de verkondiging van Gods Woord
en Zijn verbond.
In de Doop is jouw naam gelijk genoemd met de Naam van de Drieenige God.
De Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Die op jouw
voorhoofd geschreven staan vertellen wat je nodig hebt om zalig te
worden en dat je om het verbond van God zalig kunt worden.
Jouw vraag : Heere, reinig mij door Uw bloed en heilig mij door Uw
Geest. Leg Uw handen op mij en zegen mij !

Opdracht !
Pak je psalmbijbel
In dit werkboek zoeken we naar psalmen die je kunt zingen als er
kinderen gedoopt worden.
Zoek op : Psalm 105
In welk vers van Psalm 105 staat dat God eeuwig aan Zijn verbond
gedenkt ?
In Psalm 105 vers_______________________________________
Zoek op : Psalm 147
In welk vers van Psalm 147 staat dat de HEERE Zijn Woord aan
Israël
gaf en andere volken Gods verbondsgeheimen moesten missen ?
In Psalm 147 vers__________________________________________
Zoek op : Psalm 119 ( vers 20 tot 25 )
In welk vers van Psalm 119 staat dat het Woord van God een troost is
voor Gods knechten en kinderen ?
In Psalm 119 vers__________________________________________
Zoek op : Psalm 89 ( vers 1 tot 4)
In welk vers van Psalm 89 staat dat de Heere een vast verbond
gemaakt heeft met Christus ? ( Mij gunsteling )
In Psalm 89 vers___________________________________________
Zoek op : Psalm 95
In welk vers van Psalm 95 staat dat wij heden (= nu ) moeten luisteren
naar de stem van God ?
In Psalm 95 vers___________________________________________
Zoek op : Psalm 81 ( 10 tot 12 )
In welk vers van Psalm 81 staat dat God, om Zijn trouwverbond, ons
kan geven wat wij missen ?
In Psalm 81 vers___________________________________________

Zoek op : Psalm 106 ( vers 1 tot 5 )
In welk vers van Psalm 106 staat dat wij tegen God gezondigd
hebben ?
In Psalm 106 vers__________________________________________
Zoek op : Psalm 51 ( vers 1 tot 4 )
In welk vers van Psalm 51 staat dat wij gewassen moeten worden van
onze zonden ?
In Psalm 51 vers___________________________________________

