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Het teken van de doop 
Bijbelrooster 

Thema: de Heilige Doop 

 

Maandag: Het verbond met Abraham 
Lees Genesis 17:1-11 
Kern: Als teken van het verbond met Abraham geeft God de besnijdenis. Een teken betekent iets 
-  heeft een betekenis. Denk aan een verkeersbord. Daar staat een teken op met een betekenis. 
Bespreken: Wat is een verbond? Wat belooft God aan Abraham? Wat vraagt God van Abraham 
(Genesis 18:19)? Wat is het teken van dit verbond (vers 11)? Wat vertelt dit teken / welke 
betekenis heeft het? Hoe is dit teken in het Nieuwe Testament veranderd? Het verbond is 
hetzelfde (Psalm 105:5 berijmd): wat belooft God aan een gedoopt kind? En wat vraagt Hij van 
een gedoopt kind? 
 
Dinsdag: Het verbond met Israël 
Lees Deuteronomium 10:12-20 
Kern: Het verbond met Abraham wordt doorgetrokken naar heel het volk Israël. De belofte van 
God, de verplichting van het volk en het teken van het verbond blijven hetzelfde. 
Bespreken: Waarom koos God Israël uit om Zijn verbond mee op te richten (vers 14-15)? 
Waarom ben jij gedoopt en heel veel andere kinderen niet? Wat vraagt God van het volk (vers 
12)? Wat vraagt God van jou? Waar wijst de besnijdenis op (vers 16)? Waar wijst het water van 
de doop op? 
 
Woensdag: Het nieuwe verbond 
Lees Jeremia 31:31-33 en Ezechiël 36:25-28 
Kern: Het verbond met Israël wordt in de tijd van het Nieuwe Testament uitgebreid naar de 
heidenen.  
Bespreken: Wat ging er mis met het volk Israël dat aan God verbonden was (Jer.31:32)? Waar 
zorgt God voor in het nieuwe verbond (Jer.31:33)? Hoe doet Hij dat (Ezech.36:25)? Op Wie wijst 
dat? Wie geeft God nog meer (Ezech.36:27)? Wat vertelt de doop je over Hen? 
 
Donderdag: Gedoopt 
Lees Mattheüs 3:13-17 
Kern: In het Nieuwe Testament vindt de overgang plaats van de besnijdenis naar de doop. Je 
merkt in het leven van de Heere Jezus. Hij heeft het teken van het verbond van het Oude 
Testament (de besnijdenis), maar ook het teken van het verbond van het Nieuwe Testament (de 
doop). 
Bespreken: Waar wijst de doop op (vers 6)? Waarom wilde Johannes de Heere Jezus eerst niet 
dopen, maar vond hij dat de Heere Jezus hem moest dopen (vers 14)? Over welke drie Personen 
in God hoor je in deze geschiedenis? Wat wordt er gezegd als een kindje gedoopt wordt? Kun je 
van elk van deze Personen iets zeggen met betrekking tot de doop (zie het Doopformulier)?  
 
Vrijdag: Veilig in de ark 
Lees 1 Petrus 3:18-22 
Kern: Petrus legt de betekenis van de doop uit met het voorbeeld van de ark van Noach. 
Bespreken: Hoe zijn Noach en zijn gezin behouden tijdens de zondvloed (vers 20)? Op welk 
behoud wijst het water van de doop (vers 21a)? Wat doet water als je vuil bent (vers 21b)? Wat 
doet het bloed van de Heere Jezus waar het water van de doop op wijst (vers 21c)? Welk 
antwoord geef je als iemand aan jou vraagt: wat betekent het dat jij gedoopt bent? 
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