
Zondag 27 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 27 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. We kunnen de Heilige Doop zowel overschatten als onderschatten. Kun je een 
voorbeeld geven van allebei de gevaren? En welk gevaar is voor jou zelf het meest 
herkenbaar? 

2. Als je vraag en antwoord 72 en 73 leest, zie je daarin ook zowel een overschatting als 
een onderschatting van de doop. Welke zijn dat? 

3. Antwoord 74 is een belangrijk antwoord, waaruit we veel leren over de betekenis 
van de doop. Twee woorden zijn in dit antwoord vooral belangrijk: ‘verbond’ en 
‘toegezegd’. Kun jij in je eigen woorden aangeven wat in dit antwoord gezegd wordt 
over de doop? En waarom zijn deze twee woorden belangrijk? 

4. Antwoord 74 gaat in op de kinderdoop. Dat is vandaag een actueel thema. Hoe zou 
jij in een discussie hierover uitleggen waarom wij ook de kinderen dopen? 

5. Is de doop een pleitgrond? En wat betekent het om dat te zeggen? 
6. De doop vraagt om een antwoord. Welk antwoord moet dat zijn? Wat is jouw 

antwoord op je doop? 
 
Verdieping: 
Hieronder vind je een paar vragen en antwoorden uit de Catechismus van Genève (Calvijn, 
1545) over de doop. Leer je hieruit nog nieuwe dingen, als je die naast deze zondag legt? 
Wat spreekt je aan? 

 
328. Predikant: Bedoel je dat het water voor ons alleen een beeld [van de afwassing 
van onze zielen] is? 
Kind: Het is op een dusdanige wijze een beeld, dat de werkelijkheid er mee verbonden 
is. Want God doet ons geen loze belofte. Daardoor is het zeker, dat ons in de doop de 
vergeving der zonden wordt aangeboden en wij die ontvangen. 
 
(…) 332: Predikant: Wat is van onze kant het goede gebruik van de doop? 
Kind: Dit is gelegen in geloof en in berouw. Wij moeten er namelijk zeker van zijn onze 
geestelijke zuiverheid in Christus te hebben, en zowel in onszelf ervaren als onze 
naasten met werken kenbaar maken, dat Zijn Geest in ons woont, welke onze eigen 
begeerten doodt om ons de wil van God te doen volgen. 
 
333: Predikant: Waarom doopt men dan de kleine kinderen, wanneer dit ervoor 
vereist is? 
Kind: Er wordt niet gezegd, dat het geloof en het berouw altijd aan het ontvangen van 
het sacrament vooraf moet gaan, maar alleen dat beide aanwezig dienen te zijn in hen 
die daartoe in staat zijn. Het is dus voldoende, dat de kleine kinderen de vrucht van hun 
doop voortbrengen en laten zien nadat zij tot de jaren des onderscheids gekomen zijn. 


