
Zondag 26 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 26 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Zondag 26 en 27 gaan over de Heilige Doop. Waarschijnlijk ben jij ook gedoopt. Denk 
er voor jezelf over na of praat er met anderen eens over: wat betekent jouw doop 
voor je? 

2. Lees antwoord 69 zorgvuldig door. Wat wordt hier nu precies gezegd? Betekent dit 
antwoord dat iedereen die gedoopt wordt, ook zalig wordt?  

3. In de vorige zondag hebben we geleerd dat de sacramenten ons willen leren om de 
beloften van het Evangelie beter te verstaan. Kun jij na het lezen van zondag 26 
uitleggen hoe de doop dit doet? 

4. De doop wijst ons niet alleen op vergeving van de zonden, maar ook nog op iets 
anders. Je leest dit in antwoord 70 vanaf het woordje opdat. Eigenlijk zegt de 
Catechismus hier hetzelfde als het Doopformulier zegt als zij schrijven over het “ten 
derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn…” Kun jij in je eigen 
woorden uitleggen waarom het hier gaat? Heeft deze betekenis van de Doop ook 
een plaats in je eigen leven? 

 
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? 
 

324. Predikant: (…) wat is de betekenis van de doop? 
Kind: Die is tweeledig. Want de Heere stelt ons in de doop de vergeving van onze 
zonden voor ogen en voorts onze wedergeboorte of geestelijke vernieuwing. 
 
325. Predikant: Welke overeenkomst heeft het water met de dingen die erdoor 
worden voorgesteld? 
Kind: Omdat de vergeving van de zonden een soort afwassing is, waardoor onze zielen 
worden gereinigd van hun vlekken, zoals het vuil op het lichaam door het water wordt 
weggewassen. 
 
326. Predikant: En wat het andere betreft dat erdoor gebeurt? 
Kind: Omdat het begin van onze wedergeboorte daarin bestaat, dat onze natuur wordt 
gedood; en de uitkomst, dat wij nieuwe schepselen worden door de Geest van God. Het 
water wordt dus op ons hoofd gegoten als een teken van de dood, op een dergelijke 
wijze echter dat de opstanding ons eveneens wordt afgebeeld, terwijl de doop slechts 
een korte duur heeft en niet dient om ons te verdrinken. 


