Indien gij VAN GANSER HARTE geloofd, zo is het geoorloofd, Hand. 8:37-39.

DE HEILIGE DOOP
Heilig wordt de doop genoemd,
WAARIN Zijn werk wordt geroemd;
Zonder het werk van Gods Heiligen Geest,
Is het ook geen “Heilige”doop geweest. Rom.8:14.
Vruchten der bekering waardig,
Zijn ze bij de doop voorradig?
Van Johannes staat geschreven,
Dat hij HIEROP de doop wou geven; Matt. 3:7,8.
Hij sprak: “ik doop u wel in water,
maar Christus die komt wat later,
en tevens voor mij is geweest / vrij verwoord
Die doopt u IN de Heiligen Geest.”Matt. 3:11
Dopen wij niet onwaardiglijk?
GODSVRUCHT is hiervoor noodzakelijk. Luk. 3:7,8.
In Matthéüs en Lukas kun je ’t lezen,
Bij Hoofdstuk drie moet je hiervoor wezen.
WAARTOE de doop der bekering
Tot vergeving van de zonden, Hand. 2:38.
In Markus één vers vier gevonden,
Werd apostel Johannes gezonden?
De doop ZIET Op het offer des Heeren;
dat alle schuld van ons weren; Kol. 2:11-14.
Schuld- of zonden belijdenis ging vooraf, Mark. 1:5.
Dat ook Mathéüs drie ver zes te kennen gaf.
Om van HET BAD DER BEKERING te lezen
kunnen we bij Titus drie wezen; Titus 3:5.
Opdat wij door Zijne genade,
gereinigd worden van het kwade. Hand. 22:16.
Alle gedoopten van het huis,
VONDEN toevlucht tot het kruis.
In Handelingen achttien vers acht
Wordt dat eveneens gebracht.
Handelingen zestien vers vier en dertig
is ook het GELOOF hun grondslag wettig.
In Gods Woord hebben zij Geloofd
en HIEROP worden zij gedoopt.

Besprengde Johannes….?
Besprengde Johannes ….bij een vond…?
En was dit ook al klein en rond….?
Of ….doopte hij in een rivier….?
Graag een eerlijk antwoord hier!
Was het niet in de Jordaan….
Dat zij neder zijn gegaan?
Kunt u in Gods woord wel lezen….
Dat een besprenging op ’t hoofd….
Een doop der christenen mag wezen….?
Waar….kunt u in ‘t Woord dan lezen….
Dat uw kind besprengd moet wezen?
Hoe ‘k ook lees in Zijn Woord….
Wél kunt u daarin doen lezen….
Hoe de doop behoort te wezen.
En…. in vroeger dagen was….
Hetgeen ik in de Bijbel las!
In Mattheüs drie vers zestien….
Kunt u het volgende zien:
….OPGEKLOMMEN UIT HET WATER….
Een Voorbeeld hier….voor later!
En in Mattheüs één vers tien
Kunt u weer hetzelfde zien:
….ALS HIJ UIT HET WATER KLOM….
Leest u weer….of bent u dom?
En wat had u wel gedacht….
Vanuit Handelingen acht?
In vers acht en dertig staat….
De doop in een rechte daad!
ZIJ DAALDEN….AF IN HET WATER….
Houd dit goed in de gaten!
En toen zij HIERUIT OP KWAMEN…
Reisden zij in Christus ‘Naam’,
Alsook met blijdschap vervuld….
In het oprecht GELOOF gehuld.
Titus drie vers vijf verwoord….
Over een BAD DER WEDERGEBOORT’.
Daar kunt u wéér niet lezen….
Dat het….besprenging….moet wezen!
Zij hadden toen een WATERGRAF….
En kon u….met waterdruppels af?
In een besprenging op ’t hoofd….
Heeft Gods Woord nergens geloofd!
Er is in ’t Woord maar ENE doop…
En dat gegrond op ’t waar geloof!
De formulieren kennen er twee….
Maar DE BIJBEL gaat hier niet in mee!
----------------------------------------

N.a.v. Matt 3:6 Luk.3:3, Rom. 6:3-4-8, Ef. 4:5, Col.2:12-14, Titus 3:3-5-7 e.a.. P.S.
De ontwikkeling van de doopgelegenheden:
….rivier….bassin….bad….vont….en bekken..
De ontwikkeling….van groot en klein….
Hoort duidelijk weer groot te zijn!

