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Instelling
Jezus zelf heeft de doop ingesteld, toen Hij, als onderdeel van het zendingsbevel, zei “wie geloofd zal
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden”. Jezus liet zich zelf als eerste dopen, nog voordat hij met
spreken en handelen begon. (Matt. 3:13-17, Mark. 16:16)
Ook Paulus blijft deze boodschap herhalen; “bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden”. (Hand.
2:38)
Wanneer
In Hand. 8:36-38 wordt ondubbelzinnig beschreven aan welke voorwaarde voldaan dient te worden om
gedoopt te kunnen worden, wanneer de Kamerling vraagt; “Wat verhindert mij gedoopt te worden?”,
waarna Filippus antwoordt “Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd”. In aanvulling hierop
antwoordt de Kamerling “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is”. Op grond van deze korte
maar duidelijke belijdenis wordt hij gedoopt.
In het Nieuwe Testament is het een ‘natuurlijk patroon’ dat mensen die tot geloof waren gekomen, zich
op grond van hun persoonlijke getuigenis direct lieten dopen. (Hand. 2:41, 8:12, 16:33)
Betekenis
Door de doop wordt iemands oude leven met Jezus begraven. Om deze reden wordt de doop ook wel
het ‘watergraf’ genoemd. (Rom. 6:4, Kol. 2:12)
In I Petr. 3:21 wordt de doop omschreven als “een vraag aan God van een goed geweten”. Er wordt een
vergelijking gemaakt met de ark van Noach (vs. 20), die uitredde en de mogelijkheid bood een nieuwe
start te maken. Dit is overigens iets anders dan redding tot behoudenis!
Wijze waarop
Wanneer in het Nieuwe Testament over de doop wordt gesproken, is dit altijd in de vorm van
onderdompeling. Dit begint al bij de doop van/door Johannes en gaat door bij de doop van nieuwe
bekeerlingen. Dit moet ook wel, wil de doop de betekenis van het ‘watergraf’ kunnen hebben! (Matt. 3:6,
Hand. 8:36, Rom. 6:4, Kol. 2:12)
Dopen geschiedt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (Matt. 28:19)
Kinderdoop
Kenmerkend voor kinderdoop is dat
 Niet de persoon zelf, maar de ouders ervoor kiezen.
 De doop niet door onderdompeling, maar door besprenkeling plaatsvindt.
Daarnaast wordt bij kinderdoop vaak gesproken over ‘invoegen in het verbond’, waarbij wordt gedoeld
op het verbond dat God met Abraham en zijn nageslacht sloot en dat na de kruisiging van Jezus op de
gemeente zou zijn overgegaan. Het verbond van God met Israel is eeuwig en is dus nog steeds
geldend. Wel zal het eens worden vernieuwd in de vorm van een nieuw verbond! (Psalm 105:8-11, Jer.
31:31-34)
Kinderen zijn geheiligd in hun ouders. Wel is het zinvol om, net als Jezus deed, de kinderen te zegenen.
(Markus 10:13-16, I Kor. 7:14)
De Opstandingskerk en de doop
Om gedoopt te kunnen worden, is het niet noodzakelijk lid te zijn van de gemeente. Daarnaast wordt
iemand die gedoopt wordt niet automatisch ook lid van de gemeente.
Vooraf gaand aan de doop zal met de doopkandidaat worden gesproken over zijn/haar motivatie. De
minimum leeftijd om gedoopt te kunnen worden is 15 jaar.
Om een leidinggevende rol te kunnen vervullen, dient de betreffende persoon gedoopt te zijn.
Kinderen worden kort na hun geboorte te midden van de gemeente opgedragen, waarbij
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Het kind gezegend wordt.
De ouders beloven het kind op te voeden naar Gods woord en hiervoor gezegend worden.
Het kind aan God en de gemeente wordt voorgesteld en daarmee als het ware deel van het lichaam
wordt.
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