
In Hem gedoopt

Handelingen 2: 37-47



“En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens 

onder u die honderd schapen heeft en er één van 

verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn 

en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En 

als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op 

zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn 

vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij 

met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren 

was.  Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de 

hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan 

over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering 

niet nodig hebben.



Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één 

penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het 

huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als zij 

hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en 

buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik 

heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg 

Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over 

één zondaar die zich bekeert.” (Lk. 15:3-10)



“Laat dan heel het huis van Israël zeker weten 

dat God Hem tot een Heere en Christus 

gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u 

gekruisigd hebt.” (Hand. 2:36)



“Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende 

mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.”

(Hand 2:5)

“… Parthen, Meden en Elamieten en zij die 

inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, 

Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, 

Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, 

alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel 

Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren…”

(Hand. 2:9-11)



“En zij waren allen buiten zichzelf en 

raakten in onzekerheid, en de één zei 

tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?” 

(Hand. 2:11)



“Wat moeten wij doen, mannenbroeders?”

(Hand. 2:37)



Bekeer u…

En laat ieder van u gedoopt worden

in de naam van de Heere Jezus Christus

tot vergeving van zonden

(Hand. 2:38)



“1  Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde 

blijven, opdat de genade toeneemt?

2  Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot 

de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?

3  Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus 

gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?





4  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de 

dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt 

tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een 

nieuw leven zouden wandelen.

5  Want als wij met Hem één plant zijn geworden, 

gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook 

aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.

6  Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem 

gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde 

tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de 

zonde zouden dienen.

7  Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.



8  Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat 

wij ook met Hem zullen leven.

9  Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de 

doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over 

Hem.

10  Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor 

altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, 

leeft Hij voor God.

11  Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de 

zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze 

Heere. 12  Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk 

lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te 

gehoorzamen.” (Rom. 6: 1-12)




