
MASneep 2020/2021 

Liturgie 

Psalm 87: 1, 3 

Psalm 22: 4, 10 (na geloofsbelijdenis) 

Psalm 125: 1, 4 

Psalm 71: 9, 10 (na preek) 

Gezang 35: 1, 2, 3 

Schriftlezingen: Gen. 17: 9-14; Hand. 2: 37-39; Kol. 2: 4-12 

Tekst: HC Zondag 27 

 

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, 

Jongens en meisjes, jullie kennen vast wel het briefje van 10, 20 of 50 euro. 

Misschien heb je er zelfs wel één in je spaarpot. En op zo’n geldbriefje staat een 

getal. En dat getal op het briefje laat zien welke waarde het biljet vertegenwoordigd.  

Maar hoe weet je nu zeker dat het briefje van 10 euro echt is? Dat het geen namaak, 

geen vals briefje is?  

Dat doe je door het biljet tegen het licht te houden. Wanneer je dat doet dan zie je 

door het licht iets op het biljet staan, wat je anders niet ziet.  Namelijk een plaatje met 

daarbij een cijfer. En dat noem je nu een watermerk. En wanneer je dat merk ziet, 

dan betekent dat, dat het briefje echt en betrouwbaar is.  

Een watermerk. 

 

Thema: De doop als watermerk van Gods belofte 

is: 

1. volkomen betrouwbaar 

2. levenslang houdbaar 

 

1. Volkomen betrouwbaar 

Zó is de doop ook een soort watermerk. Een teken van betrouwbaarheid. Van 

echtheid. Niet van het geloof van degene die gedoopt wordt. Of van iets anders in 

ons mensen.  

Waarvan dan wel? Van Gods beloften. Een teken en zegel dat Gods beloften 
helemaal betrouwbaar zijn, en tegelijk ook echt toegezegd worden hen, die in het 
verbond wordt opgenomen.  
Zó betrouwbaar dat de Heilige Geest de doop zelfs het bad van de wedergeboorte 

noemt en de afwassing van de zonden.  

Het is niet zomaar dat de Heilige Geest op deze manier spreekt. God zegt het niet 

zonder dringende reden, zegt de Catechismus. Want, zo echt is het gemeente.  



Net zoals water onze vuilheid van het lichaam afwast, zo wast het bloed en de Geest 
van Christus onze zonden af. En daarvan wil nu de HERE ons in de doop 
verzegelen. 
Dan is de doop het zegel, het watermerk, dat wij even werkelijk van onze zonden 
geestelijk gewassen zijn, als ons lichaam met het water gewassen wordt.  
Door het zo stellig te formuleren gemeente, wil de HERE ons laten zien hoe heerlijk 
vast en zeker Zijn beloften zijn.  
Dat God ons in het genadeverbond alles toezegt.  
Dat Zijn beloften voor elk verbondskind jong of oud, kind of volwassene werkelijkheid 

zijn en waarachtig zijn. 

In de doop laat God zien wat Hij doet. Wordt ons verzegeld wat God ons belooft. 

Alles wat het Evangelie ons leert, dat wordt in de doop zichtbaar gemaakt voor onze 

ogen.    

In mijzelf alles verloren. Van mijzelf heb ik nergens recht op. En ben ik een verloren 
zondaar. Maar wel een zondaar waar God uit genade Zijn hand op heeft gelegd.  
En de doop zegt het mij als een watermerk bij Zijn beloften voor mij: Ja, mijn kind: je 
bent in jezelf verloren, maar toch!  
Hier heb je het watermerk van Mijn trouwverbond aan je voorhoofd verzegeld. Die je 
elke dag verzekert van Mijn liefde en trouw.  
Want Ik beloof je alles te geven wat nodig is voor je zaligheid. 
Ik verzeker je van Mijn kant. Dat Ik in gunst en in liefde naar je omzie en je genadig 
ben.  
Dat beloof ik je!   

God spreekt in de doop zo heerlijk over Zijn werk in het leven van zondaren:  
Christus wast onze ziel grondig van alle onreinheden.  
Hij vernieuwt ons hart.  
Hij geeft ons volkomen troost.  
De Here geeft ons vaste zekerheid van Zijn Vaderlijke goedheid.  
De Heilige Geest, die het geloof werkt, doet ons de nieuwe mens aan en trekt de 
oude mens uit. 
 
God is naar u toegekomen gemeente. Als eerste. U heeft allemaal geweldige 
beloften ontvangen.  
En Hij roept in de doop: kom nu ook tot mij. Leef met Mij.  
Vrijmoedig, elke keer weer, met het watermerk van de doop als het ware in uw hand 

bij de HERE God komen. Pleitend op Zijn trouwverbond, om nu in uw leven aan deze 

God alles te vragen wat Hij u heeft beloofd. Om nu in heel uw leven op Hem te 

vertrouwen.  

En wanneer je dat doet, kom je nooit beschaamd uit.  
Want, gemeente, Gods beloften zijn volkomen betrouwbaar. De HEERE liegt nooit. 

Al Gods Woorden en Zijn werken zijn helemaal betrouwbaar. Ze zijn als het ware 

rood gekleurd met het verzoenend bloed van de Heere Jezus. Vol genade en 

waarheid.  

Kom daarom tot de Heere. Kom in geloof tot de Heere Jezus Christus voor het eerst. 

Of weer opnieuw. Elke keer weer. In geloof leven uit Zijn volbrachte werk. En 

verheerlijk Christus in uw leven.  



Want, alleen Zijn bloed reinigt de ziel, en Zijn Geest zuivert van zonden, en doet ons 
van kinderen van de toorn, opnieuw geboren worden tot kinderen van God.  
Hij Christus is onze Rode Zee, waar wij doorheen moeten om te ontkomen aan de 

tirannie van de duivel, en binnen te gaan in het geestelijke Kanaän.  

Wie zo de doop kent gemeente, die begrijpt ook dat de doop niet herhaald mag 

worden. 

Je hoort het steeds meer om je heen. Dat mensen zich laten overdopen. In kerken 

waar men de kinderdoop niet kent, maar de zgn. geloofsdoop kent. En daarmee de 

kinderdoop van nul en generlei waarde achten. In verschillende evangelische kerken, 

pinkstergemeenten.  

Er zijn er ook misschien wel onder ons die in hun directe omgeving er mee te maken 

hebben in familiekring bijv. Ook sommige van jullie, jonge mensen, hebben er 

misschien wel mee te maken op school. Dat in je vriendengroep iemand zich 

opnieuw laat dopen wanneer hij of zij tot geloof komt, nadat ze ook als klein kindje al 

gedoopt zijn. Waarbij zij dus eigenlijk zeggen dat zij niet genoeg hebben aan hun 

eens ontvangen doop.  

Hoe kan dat?  
Dat komt gemeente, omdat men daar een onschriftuurlijke visie op de doop heeft. 
Dat komt omdat zij de doop zien als een handeling van de gelovige, waarin de 
gelovige in de doop getuigt van wat God in zijn of haar leven heeft gedaan.  
In plaats van de doop als een daad van God, waarin Hij uittekent en verzegeld wat 

Hij belooft en doet.  

De HERE God die Zijn verbond sloot met Abraham en zijn nageslacht. En daarbij ook 

een teken en zegel gaf. Namelijk, de besnijdenis teken van dat verbond. Waardoor 

elk jongetje van acht dagen besneden moest worden. Generatie op generatie is dat 

doorgegaan. Elke besnijdenis wees op Gods trouw en elke druppeltje bloed bij zo’n 

besnijdenis dat was tegelijk een roep om het bloed van de volmaakte Middelaar.  

En toen Christus kwam en Zijn bloed stortte op Golgotha. Maakte Hij een einde aan 

al die bloedstortingen. En kon ook het bloederige teken en zegel van het verbond, de 

besnijdenis, vervangen worden.  

En daarom kwam daar het teken en zegel van de doop. Een teken dat niet 

vooruitwees naar het bloed van Christus dat vloeien moest, maar wat terugwijst op 

het bloed dat gevloeid heeft. Christus die het einddoel, de vervulling was van de wet.  

Christus gemeente, is het scharnier tussen de oude en de nieuwe bedeling. Hij is het 
scharnier tussen de besnijdenis en de doop. Zo hebben wij het toch ook gelezen in 
Kolossenzen 2.  
Daar zijn gemeenteleden, die de later tot geloof gekomen gemeenteleden, er op 

aanspreken, dat zij de besnijdenis nog nodig hebben, om daadwerkelijk het heil in 

Christus. 

In reactie op deze dwaling schrijft de apostel Paulus dan aan de gemeente in 
Kolosse. U heeft deze uiterlijke besnijdenis helemaal niet meer nodig. U bent al 
besneden. Namelijk met een besnijdenis die zonder handen heeft plaatsgevonden, 



door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de 
besnijdenis van Christus.  
U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent 

opgewekt.  

Met andere woorden, u bent door het werk van Christus geestelijk al besneden. En 
daar is de doop nu het teken van. De doop als christelijke besnijdenis.  
Besnijdenis – doop. Ziet u, daar staat Christus tussenin.  
De doop tekent Christus werk dan ook uit voor onze ogen. Met Christus begraven en 

met Christus opstaan. De doop: als teken en zegel van het nieuwe verbond.  

En als nu de kinderen er onder het oude verbond, voor Christus bij hoorden zichtbaar 

in de besnijdenis, zouden ze er dan onder het nieuwe verbond niet bijhoren? Het 

nieuwe verbond dat zoveel rijker is?  

Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden vraagt de HC? 

Ja, want de kinderen horen evengoed als de volwassenen bij Gods verbond en bij 

zijn gemeente. Ook worden aan hen, evenals aan de volwassenen door het bloed 

van Christus, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, 

beloofd. Daarom moeten zij door de doop, als teken van het verbond, bij de 

christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden 

worden. In het oude verbond gebeurde dat door de besnijdenis; in het nieuwe 

verbond is in plaats van de besnijdenis de doop ingesteld. 

In de doop gemeente, spreekt God volkomen betrouwbaar tot de gelovigen en hun 

kinderen. Want Christus heeft Zijn bloed even zeker vergoten voor volwassenen als 

voor de allerkleinste kinderen van de gelovigen.  

Als een klein kindje het teken en zegel van het verbond ontvangt. Dat watermerk. 
Dan droogt het water snel op. -Als een bezorgde vader niet al vlug met een doek het 
hoofdje van hun kind droog veegt, voordat het water maar op kon drogen-. Maar 
Christus bloed droogt nooit op.  
En omdat de doop nu ziet op dat bloed, drogen ook Gods beloften nooit op. En is de 
doop levenslang houdbaar. Vanaf de wieg tot in de ouderdom.  
Levenslang houdbaar.  

 

2. Levenslang houdbaar 

En daarom geloven wij ook gemeente, dat wie tot het eeuwige leven wil komen, maar 
eenmaal gedoopt moet worden. De doop mag niet herhaald worden, want wij kunnen 
ook niet twee keer geboren worden.  
Overdopen, is het werk van God niet op waarde schatten. De doop is heel ons leven 

ons van waarde wanneer wij deze door het geloof gebruiken. En eruit leven.  

Dat je dan ook bij het opgroeien je doop leert verstaan.  
Dat u zo in uw ouderdom leeft uit uw doop. Hoe lang geleden ook aan u bedient. Dat 

het watermerk van de doop als het ware telkens weer oplicht in je leven. Elke keer 

als de doop weer bediend wordt. En dat watermerk spreekt.  



Ja, zegt iemand: Hoe zie ik dat watermerk van de doop dan? Dat zie je met het 
verlichte oog van het geloof door de Heilige Geest.  
Wanneer je je doop ziet in het licht van het Evangelie. Dan licht de doop op als een 
heerlijk watermerk. Dan zie je namelijk dat het de betrouwbare God zelf is die tot je 
heeft gesproken, en nog steeds tot u spreekt, vanuit die eens aan u bediende doop.  
 
Die vandaag opnieuw tot u en jou komt met de verkondiging van het Evangelie. Heel 
persoonlijk het u belooft: Het is echt waar. Mijn beloften zijn echt en volkomen 
betrouwbaar. En ze gelden ook voor jou! 
 
Geeft u uw God dan ook uw hart. Uw leven. Dat is nu wat God van uw kant wil. Uw 

hart. Uw gelovige antwoord in het verbond, zodat u het beloofde allemaal ontvangt. 

En dán is daar ook dat heerlijke rijke leven in het verbond, waarin u de zegen van de 

HERE zal ontvangen.  

Wanneer u en jij net als Abraham gelovig wandelt aan Gods Vaderhand naar het 
onbekende land. En wanneer u en jij er naar verlangt om te doen wat God van u 
vraagt.  
Klonk niet al bij Abraham uit de mond van de HEERE: Abraham Ik ben God, de 

Almachtig! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.  

Waar kinderen van God zo naar hun God vragen, pleitend op Zijn verbond, daar 
vindt dat wonder plaats, dat God zelf datgene in de doop belooft, gaat toe-eigenen 
aan het hart van Zijn kinderen.  
Dan buigt Hij het hart dat van nature niet op Hem gericht is om, en richt Hij het op 
Christus. Dan grijpt Hij zijn kinderen om bij Hem de toevlucht te zoeken en te vinden. 
Om bij Hem vergeving van zonden te ontvangen en vernieuwing van ons leven.  
En wat hebben wij het dan ook nodig gemeente, om zondag aan zondag dit Woord 

van God opnieuw te horen. Want, zijn ook wij van onszelf niet vaak een ongelovig en 

hardnekkig volk.  

Daarom liet de HEERE Zijn volk bij monde van Zijn profeten elke keer weer horen dat 

het leven met Hem verder moest gaan dan alleen het uiterlijke teken en zegel van 

het verbond, maar dat het de HERE gaat om ons hart: Besnijdt u voor de HEERE en 

doe de voorhuid van uw hart weg.  

Nee, de besnijdenis redde niet. En ook de doop zelf redt u niet. Alleen het bloed van 

Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen ons van alle zonden. De besnijdenis 

wees vooruit. De doop wijst terug. En daarom komt de oproep om nu uw toevlucht te 

nemen tot de Heere Jezus nog vele male klemmender tot u, die leeft in het nieuwe 

verbond, en daarbij het watermerk van de heilige doop persoonlijk heeft ontvangen. 

Net zoals onder het oude verbond, worden ook vandaag de inhoud van de beloften 

ontvangen worden in de weg van het geloof. Daarom spreekt ook de apostel Paulus 

in Kolossenzen 2: 11-12 over de doop als de besnijdenis van Christus, maar die 

ontvangen wij, zo zegt Paulus daar, alleen door het geloof. Door het geloof begraven 

en opgewekt met Christus.  

Gemeente, dat wij zó ook onze doop leren verstaan. Dat wij juist vanuit die heerlijke 

zekerheid van Gods spreken tot ons, met een oprecht hart, in volle zekerheid van het 

geloof onze toevlucht nemen tot het bloed van de Heere Jezus. En zo ook vanuit de 



rijkdom van de doop onze kinderen wijzen op de noodzaak van het bloed van de 

Here Jezus. Dat ook hun hart en leven reinigt van alle zonden. Samen biddend in 

vast vertrouwen op Gods beloften om de reiniging door het bloed en de Geest van 

Christus. 

Wie als kind gedoopt is of later, maar de doop van geen waarde acht. Die acht Gods 
beloften van geen waarde. Zo iemand acht ten diepste God zelf van geen waarde. 
Geheiligd door het bloed van het bloed van het verbond, maar dat bloed niet nodig 
denken te hebben, gemeente, dat is vreselijk.  
Waarom? Omdat je als je volhard in je ongeloof verloren gaat. Voor eeuwig.  

Maar weet dat God wil dat u niet verloren gaat, maar dat u leeft! Echt leeft.  
Hij heeft u door Christus apart gezet. Een heilig volk, afgezonderd van de wereld om 

nu ook helemaal het eigendom te zijn van Hem. Strijdt dan ook tegen uw zonden. Ga 

niet mee met de zondige gang van deze wereld, waarin zoveel mensen leven zonder 

God. Breek met uw zondige en verkeerde verlangens. Leef uit uw doop gemeente.  

Elke dag met Christus opstaan in met Hem uit genade wandelen in een heerlijk 
nieuw en verlost leven. Een heerlijk, door de Geest vernieuwd leven waarin u in uw 
leven zoekt en verlangt om te leven naar Gods wil.  
Bevrijd van de macht, van de zonde, en van satans macht, levend onder de 
genadeheerschappij van Christus. Dat is in de strijd toch ook een ontspannend 
leven.  
Wat bedoelt u? Ontspannen, omdat u mag zien op Christus, de volmaakte Middelaar. 

Die het voor u heeft volbracht. Een leven uit genade.  

God dankend voor Zijn onuitsprekelijke liefde en goedheid. Dat Hij ons vanaf onze 
geboorte af, in Zijn Vaderlijke armen heeft willen aannemen, en verzekeren dat Hij 
een eeuwig verbond met ons heeft gesloten.  
En daarom ook biddend dat God ons Zijn genade geeft, om nu overeenkomstig de 

beloften aan mij verzegeld in de doop voor Zijn aangezicht te wandelen. En Hem aan 

te hangen met vaste hoop en vurige liefde.  

God wil niets liever gemeente, dan dat u Zijn liefde beantwoord met uw liefde voor 

Hem. Daar spreekt nu de doop van. Tot uw troost. Als een aanmoediging, als een 

aansporing, als een watermerk dat God u in Christus goedgezind is. 

Ook wanneer wij struikelen. Juist ook dan. In het leven met de HERE. Dan niet 

wanhopen en ook niet in uw zonden blijven liggen. Maar zien op uw doop. Want de 

doop laat mij zien als een watermerk van Gods spreken, dat waar ik zo vaak ontrouw 

ben, God trouw is en blijft aan Zijn verbond. Daar zit geen houdbaarheidsdatum op 

Gods beloften. Die zijn levenslang houdbaar.  

Bent u gestruikeld, of leeft u ver bij Christus vandaan. Kom dan weer tot Christus, 

klamp u vast aan Gods beloften en bidt om de krachtige werking van de Heilige 

Geest die het geloof werkt, en versterkt, en levens van zondaren wonderlijk 

vernieuwt. 

Vertrouwend op God in alles. In alle omstandigheden van het leven. Wanneer de 

oordelen van God over onze goddeloze wereld gaan. Ook dan hopen op God. Want 

U bent mijn hoop, Heere, HERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op U heb ik 



gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent U mijn Helper. 

Voortdurend zal mijn lof van U zijn.  

AMEN   

 


