
 

Vragen doop (onderbouw) 

1. Ben jij gedoopt? Zo ja, denk je daar wel 
eens aan? ……………………………………………….. 
………………………………………………………………... 

2. Welke Psalm zingen we meestal in een 
doopdienst? …………………………………………….. 

3. Welke dooptekst krijgt Stan Beukers mee? 
Vind je het een mooie dooptekst? 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

Vragen preek (onderbouw) 

4. Wat is het thema van de preek? ………………………………………………………..  

5.  Wat is zonde? …………………………………………………………………………………... 

6. Doe jij wel eens verkeerde dingen en vind je het vervelend als je iets 

verkeerds hebt gedaan? ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

7.  Wat vindt de Heere God er van als je iets verkeerds doet denk je? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Hieronder vind je het tekstgedeelte van de preek.  

Nieuw leven 

In de tijd van Paulus, en ook in sommige 

kerken en landen, worden mensen gedoopt 

door helemaal kopje-onder te gaan in het 

water. De zondige mens sterft als het ware. 

Het ‘weer boven water komen’ is een beeld 

van het opstaan in het nieuwe leven (v. 4). 

De mens wordt samen met de Heere Jezus 

opgewekt. Een nieuw leven begint, gehoor-

zaam aan God. Daar wijst ook het water 

heen dat bij de doop over de babyhoofdjes 

wordt gesprenkeld. God zegt ermee: ‘Als ik 

niet zou redden, zou je verdrinken. Maar ik 

red!’. 

Zonde  
#Zonde is het overtreden van Gods wet. We 

doen niet wat de Heere van ons vraagt. Wij 

doen uit onszelf het verkeerde in plaats van 

het goede. Door de zonde verdienen wij de 

dood. Daarom hebben we een verlosser 

nodig. Wie zonde doet, verdient straf. Die 

straf is de eeuwige dood. Maar … er is gena-

de. Door de Heere Jezus Christus. Wie in 

Hem gelooft, ontvangt het eeuwige leven.   



                               Vragen doop & preek (bovenbouw) 

 1. Ben je gedoopt en zo ja, wanneer denk je terug aan je doop? Hoe zou je meer herinnerd kunnen worden 

aan je doop? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Waarom zingen we altijd Psalm 105 vers 5 in een doopdienst? Wat heeft deze Psalm met de doop te maken 

denk je? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Wat vind je van de opdracht om je voor de zonde dood te houden? Hoe zou je dit uitleggen in eigen woor-

den? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. De dominee heeft als thema aan de preek gehangen: ‘immigratie vraagt om inburgering’.  Wat bedoelt hij 

hier precies mee? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Als je gedoopt bent, hoor je bij de Heere God. Hij heeft Zijn verbond met je opgericht en gezegd dat Hij 

jouw God wil zijn. Wil jij ook Zijn kind zijn? Wil je Hem gehoorzamen? Schoongewassen worden? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Geloof je dat Jezus ook voor jou naar de aarde is gekomen om voor jouw zonde te sterven en op te staan uit 

de dood en je door Hem in een nieuw leven mag wandelen? Wat vindt je van deze boodschap van genade? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Uitleg Rom. 6 vers 3-4: Om de woorden uit vers 1 & 2 kracht bij te zetten wijst Paulus hier op de doop. Wie zich laat dopen, 

erkent en verklaart openlijk dat de dood de enige oplossing was die God voor de zonde had. God kan met een mens die in 

de zonde leeft, niets anders doen dan over hem het oordeel van de dood vellen. Door je te laten dopen erken je dat en laat 

je je symbolisch met Christus begraven. Het is net als in het leven van elke dag: wie gestorven is, moet begraven worden. 

Voor zo iemand is het leven op aarde afgelopen en na de begrafenis is er ook niets meer van zo iemand te zien. Dat geldt 

ook voor jou als jij je hebt laten dopen. Het is met je oude leven in de zonde afgelopen. Het leven dat je voortaan leeft, is 

een leven in nieuwheid. Om dat mogelijk te maken daalde de heerlijkheid van de Vader neer in het graf van de Heer Jezus 

en wekte Hem op uit de doden. De heerlijkheid van de Vader kon in het graf van de Heer Jezus komen omdat de zonde ge-

oordeeld was. Bij die heerlijkheid hoor jij nu.   


