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Vragen bij Zondag 26

Kinderen:
 1. Jij bent gedoopt! Denk je daar wel eens over na? Wat betekent het voor jou 

dat je gedoopt bent?
 2. Waar heeft het woord ‘doop’ mee te maken volgens de verklaring van deze 

Zondag?
 3. Lees Matthéüs 28 vers 19. Wie heeft de doop ingesteld? Welke namen 

worden er bij een doopbediening genoemd? 
 4. Waarom wordt de doop een waterbad genoemd?
 5. Het doopwater is net als de Rode Zee. Wat bedoel je daarmee? Lees ook 

het stukje uit het doopformulier waarin het over de Rode Zee gaat.
 6. Waar wijst het water van de doop ons op? 
 7. Wast het doopwater je zonden af?
 8. Als je gedoopt bent, dan ben je apart gezet. Wat bedoelen we daar eigenlijk 

mee?
 9. Wat betekent ‘hoe langer hoe meer je zonden afsterven’? (antw. 70)
10. Je hebt het wel eens gehoord: ‘Laat de Heere je gedoopte voorhoofd maar 

zien.’ Wat betekent dat? Lees vraag 71. 
11. Hoe luidt de inzetting van de doop? Waar vinden we deze inzetting?
12. Heel vaak wordt bij een doopbediening Psalm 105 vers 5 of 6 gezongen. 

Welk woord kom je in beide verzen tegen? Waarom komt dit woord zo 
vaak in de Bijbel voor? Wat leert dit ons?

13. Er wordt wel eens gezegd: ‘Je hebt een merkteken en een veldteken ont-
vangen.’ Wat wordt daarmee bedoeld? 

Jongeren:
 1. Denken jullie bij een doopbediening altijd aan het kruis van Christus? Wat 

leert vraag 69 ons hierover?
 2. Wat heeft Christus in de doop toegezegd? (antw. 69) Is dat ‘een misschien-

tje’? Hoe blijkt dat uit vraag 69?
 3. Welke twee geestelijke weldaden worden er in de doop beloofd?
 4. Lees 1 Petrus 3 vers 21. Wat heeft de Heilige Doop te maken met de op-

standing van Christus?
 5. De twee sacramenten zijn gelijkwaardig. Komt dit in de praktijk ook zo 

naar voren? Hoe zou dat komen?
 6. We kunnen de doop overschatten. Wanneer doen we dat? Je kunt de doop 

ook onderschatten. Hoe?
 7. Je kunt ook in het doopwater verdrinken. Dat is natuurlijk figuurlijk be-

doeld. Wat zou ermee bedoeld worden? 
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 8. In antwoord 70 komen rechtvaardigmaking en heiligmaking aan de orde. 
Met welke bewoordingen? In ons doopformulier staat ‘dat de doop ons 
verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid’. Wat bedoelen we hiermee? Hoe 
komt dit in jouw leven openbaar? Geldt deze ‘plicht’ alleen Gods kinderen?

 9. Wat betekent de uitdrukking: ‘minder zonden doen en groter zondaar 
worden’?

10. Of je mag pleiten op je doop lees je in vraag 71, maar ook in Psalm 81 vers 
12 (ber.). Mogen we dit als een ‘rechthebbende’ doen?

11. Welke twee Schriftplaatsen wijst antwoord 71 aan, waarin we de inzetting 
van de doop kunnen lezen?


