
Vragen overdenking/bespreking                                                            Zondagmorgen 9 februari 2020 
                                                                                                    Bediening Heilige Doop  
 
Schriftlezing/tekst  
Schriftlezing: Jesaja 43: 1 - 7 
Kerntekst: Jesaja 43: 1b 
 
Thema en punten  
 
Je bent van Mij!  
1. Eigendom     2. Ontferming   3. Vertroosting 
 
Vragen 
 
1. Roepen bij de naam betekent zowel ‘gezag’ en ‘onderscheid’. Israël is het eigendom van de 

HEERE. Hij richtte een verbond op.  
 

a. Waarom heeft de HEERE Israël geroepen?  
 

b. Met welk doel heeft de HEERE Israël geroepen? 
 

c. Wat is de lijn naar de Heilige Doop? 
 
 
2. Israël was ongehoorzaam, zoals wij vanuit onszelf. Helemaal als verbondskind is dat erg. Toch is 

er hoop.  
 
a. Wat zeggen Jes. 43: 25 en 44: 3 - 5 daarover? 

 
 

b. Wat zegt ons in dit verband: ‘als wij gedoopt worden in den Naam van de Heiligen Geest, zo 
verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen, en ons tot 
lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, 
namelijk de afwassing van onze zonden, en de dagelijkse vernieuwing van ons levens, totdat 
wij eindelijk (ten slotte) onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven 
onbevlekt zullen gesteld worden.’ (Doopformulier) 

 
3. Deze tekst is voor Gods kinderen een grote troost. Hij heeft hen lief en zorgt voor hen. 

 
a. Wanneer bleek Gods liefde het meest diep? 

 
b. Wat is de troost van Zijn zorg? 

 
Om verder over na te denken 
    
Jesaja zei als het ware: De Heere heeft u niet verlost, om u een genoeglijk en aangenaam leven te 
bezorgen; of opdat u zich zou overgeven aan verveling in nietsdoen. Maar veeleer, opdat u bereid zou 
zijn om allerlei rampen te ondergaan. (…)  
 
En inderdaad, ons geloof heeft het nodig vaak op de proef gesteld te worden. Want het gebeurt maar al 
te vaak dat hij, die als overwinnaar uit het ene gevecht tevoorschijn komt, door een andere soort 
verzoeking overwonnen wordt. En daarom worden we door verschillende moeiten geoefend en er 
tenslotte toch weer uitgehaald. We worden door rivieren overvallen, maar toch niet meegesleurd. Ook 
worden we door vlammen geschroeid, maar niet verteerd. We voelen met anderen dezelfde pijn, maar 
door Gods genade worden we staande gehouden, en door de Geest der lijdzaamheid 
(geduld/volharding) gesteund, opdat we niet zouden bezwijken.  En tenslotte zal de Heere ons met 
Zijn uitgestrekte arm weer oprichten.  
           Calvijn 


