
 Uit de catechismus van Geneve 

 

 

 

Vr.324  Om ons de waarheid van beide des te duidelijker te doen kennen, zullen wij 

over beide afzonderlijk handelen. Ten eerste, wat is de betekenis van de Doop? 

Antw. : Die heeft twee delen. Want hier wordt de vergeving van de zonden, en voorts de geestelijke 

wedergeboorte afgebeeld. Ef. 5 : 26; Rom. 6 : 4. 

 

 

Vr. 325  Welke gelijkenis heeft het water met deze zaken om die voor te stellen?  

Antw. : De vergeving der zonden is namelijk een soort bad, waardoor de zielen van hun vlekken 

gereinigd worden, niet anders dan de vuilheid van het lichaam door water 

afgewassen wordt. 

 

 

Vr. 326  Hoe is het bij de wedergeboorte? 

Antw. : Omdat het begin daarvan is de doding van onze natuur, doch het doel dat wij nieuwe 

schepselen zullen zijn, wordt er ons een afbeelding van de dood voorgesteld in het werpen van water 

op het hoofd; en een afbeelding van het nieuwe leven, daarin, dat wij niet in het water 

ondergedompeld blijven, maar slechts voor een ogenblik ondergaan als in een graf, om er dadelijk 

uit op te komen. 

 

 

Vr. 327  Denkt gij dan dat water een bad is voor de ziel? 1 Petr. 1 : 19; 1 Joh. 1 : 7. 

Antw.: In het geheel niet. Want het is een gruwel, deze eer aan het bloed van Christus te 

ontrukken, dat daartoe uitgestort is, opdat Hij ons na afwassing van al onze vlekken, zuiver en 

onbevlekt voor God zou maken. En wij verkrijgen namelijk de vrucht van deze reiniging, wanneer 

de Heilige Geest onze gewetens met dat heilige bloed besprengt. Doch in het sacrament hebben wij 

de verzegeling. Maar kent gij aan het water anders niets toe dan dat het alleen maar een 

afbeelding is van de afwassing? Ik ben van gevoelen, dat het zó een afbeelding is, dat de waarheid 

er tegelijk mee verbonden is. Want God bedriegt ons niet, wanneer Hij ons Zijn gaven toezegt. 

Dientengevolge is het zeker, dat èn de vergeving der zonden, èn de vernieuwing van het leven ons in 

de Doop worden aangeboden, en door ons worden ontvangen. 

 



Vr. 329  Wordt deze genade zonder onderscheid in allen vervuld? 

Antw. : Velen sluiten door hun ongerechtigheid de weg daarvoor toe, en bewerken dat zij voor hen 

tevergeefs is. Zo komt de vrucht niet dan aan de gelovigen alleen toe. Maar daardoor vervalt niets 

van de aard van het sacrament. 

 

 

Vr. 330  Vanwaar komt echter de wedergeboorte? 

Antw. : Van de dood van Christus en de opstanding te samen. Want deze kracht schuilt er in Zijn 

dood, dat daardoor onze oude mens gekruisigd wordt, en de verdorvenheid van onze natuur op 

zekere wijze begraven wordt, om niet meer in ons te regeren. Maar dat wij hervormd worden tot 

een nieuw leven, om Gods gerechtigheid te gehoorzamen, dat is de weldaad van de opstanding. 

 

 

Vr. 331  Hoe worden door de Doop ons deze goede dingen toegebracht?  

Antw.: Omdat wij, tenzij wij de ons hier aangeboden beloften onvruchtbaar maken door ze te 

verachten, met Christus bekleed worden, en met Zijn Geest begiftigd. 

 

 

Vr. 332  Wat moeten wij echter doen om de Doop recht te gebruiken? 

Antw.: Het rechte gebruik van de Doop is gelegen in geloof en boetvaardigheid, dat is, dat wij 

allereerst met een zeker vertrouwen des harten vaststellen, dat wij van alle vlekken door het bloed 

van Christus gereinigd, Gode behagen; voorts dat wij zelf gevoelen dat Zijn Geest in ons woont, en 

dit door werken bij de anderen betonen; en dat wij ons voortdurend oefenen in het overdenken, 

zowel van het doden van het vlees, als van de gehoorzaamheid aan de gerechtigheid van God. 


