
 

PRAATPAPIER 4  

Bij de doopdienst van 18 oktober 2020  

  

Wie is Jezus? 

De Waarheid 

 

 

 

 

 

Afgelopen zondag werd tijdens de preek 1 Johannes 5 gelezen 

 

Tevens stond deze dienst in het teken van de doop. Dit keer gaat het praatpapier niet 

direct over het thema van de preek, maar over de doop. In dit praatpapier worden 

concrete vragen gesteld, vaak met verwijzingen naar Bijbelteksten om het gesprek op 

gang te brengen.  

 

Waarom? Wanneer? Hoe? Betekenis? 
Kun je deze avond starten door het met elkaar over de doop te hebben? Kun je 

bijvoorbeeld vertellen of en wanneer je bent gedoopt? Welke betekenis heeft die doop 

voor jou? Van belang is om elkaar in het gesprek te respecteren, probeer niet direct de 

discussie met elkaar aan te gaan – maar luister eens naar de ander. Ga hierna eens de 

vragen bij langs.  

1. Waarom moet iemand zich laten dopen?  

Je zou ook de vraag kunnen stellen: Waarom ben jij gedoopt of waarom heb jij je laten 

dopen? Lees samen eens de volgende teksten: Mattheüs 28:19, Marcus 16:16, 

Handelingen 2:37-42 

2. Wanneer moet iemand zich laten dopen? 

We hebben soms het gevoel dat je eerst heel wat bereikt moet hebben, of van allerlei 

kennis moet hebben. Is dat ook zo? Zijn dat voorwaarden voor de doop? Wanneer 

ben jij gedoopt? Geloofde je al langere tijd? Of was je pas tot geloof gekomen? Is het 

nodig om te wachten met de doop? Ga ook nog eens de eerder genoemde teksten bij 

langs en lees bijvoorbeeld Handelingen 16:33.  

3. Wat betekent volgens jou de tekst uit Romeinen 6:3-4? 

Waar wordt de doop mee vergeleken? Waar is het een beeld van? Waar staat het 

waterbad symbool voor?  

4. Lees verder in Romeinen 6:5 welk geestelijk feit stelt de doop daarmee voor?  

Lees ook Johannes 15:5.  

5. Wat hebben Galaten 3:27 en Jesaja 61:10 met elkaar te maken? 

Wat betekent dit voor jou?  

6. Wat is nog meer een uitwerking van de doop? Waarin worden we bevestigd?  

Lees bijvoorbeeld 1 Petrus 3:21 

7. In welke naam moet gedoopt worden? 

Denk nog even terug aan Mattheüs 28:19 

8. Op welke manier moet gedoopt worden? 

Weet jij de letterlijke betekenis van het woord baptizo dat in de grondtekst gebruikt 

wordt voor dat wat wij met dopen vertalen? Denk ook weer aan Romeinen 6:3-4.  



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ken je voorbeelden uit de Bijbel over de doop en de wijze waarop gedoopt werd?   

(Mattheüs 3:16, Johannes 3:23, Handelingen 8:38) Wist je dat er in de eerste 

eeuwen na Christus ook door onderdompeling gedoopt werd?  

10. Waarom is het goed om het onderdompelen vast te houden als manier waarop we als 

gemeente dopen? Waarom zouden we niet moeten kiezen voor bijvoorbeeld 

besprenkelen?  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de betekenis die de Bijbel geeft aan het dopen, zoals je 

in eerdere teksten hebt gelezen.  

11. Wie mogen er gedoopt worden?  

Denk ook nog eens aan Handelingen 8:37 en 2:38.  

 

 

Lees met elkaar tot slot Handelingen 22:16 

 

Het is nooit te laat om voor de doop te kiezen. Ook al geloof je al langere tijd. Daarin mag 

je het kiezen voor de geloofsdoop ook zien als een daad van gehoorzaamheid. Willen we 

Jezus’ weg gaan? Willen we wandelen in Zijn voetsporen? Het kan zijn dat we aarzelen 

omdat we wellicht bang zijn voor dat wat een ander er van vindt. Maar moet dat 

bepalend zijn voor ons geloofsleven? De doop is allereerst een antwoord op iets tussen 

jou en God. Een bevestiging van je geloof in Christus en ook een symbolische weergave 

van wat Jezus voor ons heeft gedaan. De doop laat zien dat we sterven voor de zonde, 

maar opstaan in het leven als een nieuwe schepping door het offer van Jezus Christus. 

Met de Heer begraven en weer opgestaan!  

 

 

 

  

 


