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DOOPSEL VAN DE HEER 
 

Des Vaders Zoon van eeuwigheid, 
het Kind der Maagd in deze tijd, 
die door de doop zijt ingewijd, 

die ons door het geloof bevrijdt. 
 

 
 

Uit hoge hemelen gegaan, 
neemt Gij het mensenlichaam aan, 
hebt dood en duister weggedaan, 

schenkt eeuwig licht aan ons bestaan. 
 

Tot U, Verlosser, bidden wij, 
kom haastig, sta uw kinderen bij, 

maak onze harten klaar en blij 
door ’t zonlicht van uw heerschappij. 

 

Blijf bij ons, Heer, in uw geduld, 
verdrijf de nacht die ons omhult, 

genees ons, reinig ons van schuld, 
dan zijn wij diep van U vervuld. 

 

U, Christus, zij de lof gewijd, 
die waarheid, weg en leven zijt. 
Gij zijt met Geest en Vader één, 

het hemels licht straalt om U heen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

In VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL – het FIAT van de HEILIGING 
lezen we in de 'Rondzang voor de Sacramenten' het volgende: 

Heilige Geest, van bij het begin was de bekering tot Jezus verbonden 
met het DOOPSEL IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS.  

Wij plaatsen ons ‘ik houd van U, ik dank U, ik loof U, ik zegen U’ op de 
woorden van Petrus en op de heilige overlevering van de laatste 2000 
jaar: “Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus 
Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de HEILIGE 
GEEST ontvangen” (Hnd 2,37-38).                                                        
De Kerk vatte het zweven van Uw scheppende Geest over de oer-
wateren op als een rechtstreekse verwijzing naar de betekenis van het 
doopsel. Dit geldt eveneens voor de redding van Noach en de doortocht 
door de Rode Zee. Voor de eerste Kerk werd het feit, dat Jezus het 
doopsel van Johannes wou ondergaan en daarbij werd voorgesteld 
als de VAN UW GEEST VERVULDE MESSIAS, van fundamentele 
betekenis. Daardoor, zegt de Kerk, werd al van in het begin het Rijk 
van Gods Wil aangekondigd!                                   

Nieuw is dat het christelijke doopsel werd voltrokken in de Naam van 
Jezus, de Lijdende en Verrezene (Rom 6,3-5 en Kol 2,12). Het doopsel, 
als teken van het geloof, als ‘onverdiende genade’ (het in God worden 
omsloten), als hergeboorte (erfgenaam worden) en als verlichting 
(‘Ontvang het licht van Christus!’), betekent daarom het worden gered 
van het komende oordeel en het worden opgenomen in Uw heiligheid 
(in de gemeenschap van de Kerk op aarde en in de Hemel) door Uw 
uitstortingen vol genade, geliefde Geest. Daarvoor danken en zegenen 
wij U in alle eeuwen.  

Door het doopsel krijgen we de OPDRACHT ONS LEVEN LANG TE 
GROEIEN IN GELOOF EN LIEFDE. Als voltooiende genade ontvangen 
we Uw Heilige Wil terwijl wij nog op aarde zijn. Enkel daardoor zullen 
wij ten volle deelnemen aan Jezus’ drievoudig ambt als Priester (het 
algemeen priesterschap van alle christenen), Profeet (totaal geopend 
zijn voor het Woord) en Koning (zalving met chrisma, bekleed worden 
met de heerlijkheid van de Goddelijke Wil). Het inwonen van de 
Allerheiligste Drie-eenheid zal bovendien ons zijn helemaal vervullen. 

- - - - - - - - - - - 

Laten wij toch ten volle beantwoorden aan ons doopsel, beantwoorden wij de 
heiligmakende genade die we toen ontvingen. Door ons te verdiepen in de 
geschriften van Luisa (= verwerven van kennis) leren we hoe erin te groeien. 


