
DE DOOP
MATTHEUS 28:19



DE DOOP

•BAPTIZO

•NERGENS “BESPRENKELEN”

•ALTIJD “ONDERDOMPELEN”



DE DOOP
• Romeinen 6:3 en 4

• Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, 

in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door 

de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden 

opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in 

nieuwheid des levens zouden wandelen.



DE DOOP
•Marcus 16:15 en 16

•Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het 

evangelie aan de ganse schepping.  Wie gelooft en 

zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie 

niet gelooft, zal veroordeeld worden.



DE DOOP
•Mattheus 28:19

•Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn 

discipelen en doopt hen in de naam des Vaders 

en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert 

hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.



DE DOOP
• Mattheus 28:19 (NBV)

• …Maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 

dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten 

houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.



DE DOOP
• Romeinen  6:4  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de 

dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de 

majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden 

wandelen.

• Galaten 3:26 en 27  Want gij zijt allen zonen van God, door het 

geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, 

hebt u met Christus bekleed.



DE DOOP
•Mattheus 28:19

•Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn 

discipelen en doopt hen in de naam des Vaders 

en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert 

hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.



DE DOOP
• Lucas 14: 26, 27 en 33

• Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder 

en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen 

leven, die kan mijn discipel niet zijn.  Wie niet zijn kruis draagt 

en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. … Zo zal dus 

niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn 

discipel kunnen zijn.



DE DOOP
• Mattheus 28:19 (NBV)

• …Maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 

dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten 

houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.



DE DOOP (SAMENGEVAT)

•De dopeling ontvangt:

•1. Een nieuwe identiteit

•2. Een nieuwe moraal

•3. Een nieuw perspectief



DE DOOP
MATTHEUS 28:19


