
God roept je bij je naam 

Je bent vast weleens vies geworden toen je buiten met modder, zand en water 

speelde. Dan heb je water nodig! Want water maakt je handen of gezicht (of wat er 

verder nog vies is) weer schoon.  

 

Dopen gebeurt ook met water. En dat is niet voor niets. De doop is een teken van 

wat God doet. Zoals water ons wast, reinigt het bloed van de Heere Jezus ons van al 

onze zonden. De doop laat zien dat het echt wáár is wat de Heere God belooft. 

 

Voordat de Heere Jezus naar de hemel ging, heeft Hij tegen Zijn discipelen gezegd 

dat ze in de hele wereld over Hem moesten vertellen. Als mensen in Hem zouden 

geloven, moesten ze hen dopen 

 

De doop laat ons Gods grote liefde zien. God de Vader roept je bij je naam en zegt: 

je bent van Mij! Hij belooft dat Hij als een Vader voor je zorgen wil. God de Zoon 

belooft dat Hij al je zonden wil vergeven, omdat Hij de straf daarvoor aan het kruis 

gedragen heeft. God de Heilige Geest wil in je hart wonen om je te leren leven zoals 

God het wil. In de doop maakt God een vaste afspraak met jou, die altijd blijft 

bestaan. De Bijbel noemt die afspraak een verbond. 

 

Dat verbond vraagt om een antwoord van jou… De HEERE wil zo graag dat je 

gelooft wat Hij heeft beloofd! Dat je erop vertrouwt dat het waar is wat Hij zegt. Dat je 

Hem volgt, iedere dag van je leven. Daarvoor heb je een nieuw hart nodig. Dat 

betekent dat de Heilige Geest in je hart komt wonen, Die jou leert om God lief te 

hebben. Vraag God om zo’n nieuw hart. Hij wil het je geven! Dat beloofde Hij toen je 

gedoopt werd. 
 

 

Vraag: Wat is jouw antwoordt? 


