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Voorwoord 
De aanleiding voor dit schrijven over de doop is dat er in de gemeente waar 

ik op het ogenblik werkzaam ben (gereformeerde kerk van Diever) enkele 

mensen zich volwassen hebben laten dopen die ook als kind gedoopt waren. 

Tevens is er een vraag geweest om een pasgeboren kindje niet te laten 

dopen maar op te dragen. Dit soort vragen laten een traditionele 

gereformeerde kerk, zoals in Diever, niet onberoerd. Het roept vragen op als: 

doen wij het dan niet goed? En kan dat zomaar: je volwassen laten dopen 

terwijl je als kind gedoopt bent? En als je je kind niet laat dopen, onthoud je je 

kind dan niet heel veel? Andersom wordt er gevraagd of er begrip en ruimte 

is voor volwassendoop die men op grond van het geweten heeft gedaan. 

Deze stap was namelijk niet bedoeld om zich af te zetten tegen de 

plaatselijke gemeente maar wordt gezien als iets tussen God en hen 

persoonlijk. 

Gezien de individualisering in onze samenleving en de grotere nadruk op 

beleving zal deze vraag vaker naar voren gaan komen. Dit alles overziende 

leek het mij goed om tijdens mijn studieverlof hier tijd aan te besteden. In de 

eerste plaats om er zelf nog eens stevig in te duiken maar ook om minimaal 

helderheid en begrip te kweken voor elkaars standpunten. Het naar elkaar 

luisteren en begrijpen van elkaar verdiept het denken over de doop. En waar 

allen het over eens zijn: de doop brengt ons bij de vergeving door het bloed 

van Christus en bij de Heilige Geest die ons tot een nieuwe schepping maakt. 

Of zoals een goede baptistenvriend het eens tegen mij zei: in de hemel 

vraagt God niet of je als kind of volwassen gedoopt bent, maar of je gelooft 

in Jezus en Hem gevolgd hebt. Met dat toekomstperspectief voor ogen wil ik 

met u nadenken over de doop. 

 

Eerst wil ik iets delen van mijn persoonlijke worsteling hiermee (H1). Daarna 

enkele theologische overwegingen over de doop (H2), de discussie over de 

huisteksten(H3), doop en besnijdenis (H4), verhouding oude en nieuwe 

verbond(5), de kerkgeschiedenis (H6), de positie van de kinderen in de 

gemeente vandaag (H7). Tenslotte de vraag hoe je als plaatselijke 

gemeente nu omgaat met deze verschillende visies op de doop (H8) en de 

praktijk in het pastoraat (H9). 
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1. Volwassendoop en kinderdoop: een persoonlijke 

worsteling 
 

Uit eigen ervaring weet ik dat het nadenken en bezig zijn met de doop maar 

niet een theoretisch verhaal is. Het raakt je diep. Je kan er ook erg van in de 

war raken. Het verwarrende is dat zowel de mensen die voor de 

volwassendoop zijn als de mensen die de kinderdoop voorstaan zich 

beroepen op de Bijbel als Gods Woord. Beiden zeggen dat zij de juiste visie 

hebben en dat de ander onbijbels bezig is of dwaalt. Deze verwarring is niet 

vreemd als je je realiseert dat de discussie tussen beide partijen al heel oud is. 

Maar ja, als je als onbevangen gelovige kerkganger daarmee 

geconfronteerd wordt weet je dat allemaal niet. Iets van wat er allemaal 

door je heen kan gaan als je in deze discussie terecht komt wil ik graag met u 

delen vanuit persoonlijke ervaringen. 

 

Gereformeerd opgevoed 

Van huis uit zijn wij gereformeerd opgevoed. Daar was ik mij overigens niet 

van bewust. Dat begon ik me pas later te realiseren toen ik met andere  

stromingen in aanraking kwam. Maar voor ons hield dat in dat je als kind 

gedoopt was en dat je dus bij de kerk hoorde. Elke week ging je naar de kerk 

en elke dag werd er aan tafel uit de bijbel gelezen. Voor je ging slapen zei je 

een gebedje op. Voor de rest kan ik me niet herinneren dat er veel over 

geloof gepraat werd in mijn jonge jaren. Het was een onderdeel van je leven. 

Respect en vertrouwen en betrouwbaar waren belangrijke begrippen die bij 

ons thuis werden overgedragen. Op zondag deed je rustig aan en daar was 

niks mis mee. Er werd veel gediscussieerd bij ons thuis over allerlei zaken die 

bijvoorbeeld de politiek aangingen. Voor de rest was het gezellig en deden 

we vaak spelletjes. Ik heb mijn jeugd als vrij onbezorgd en plezierig ervaren. 

Vanaf mijn 12e ging ik naar catechisatie. Op mijn 15e begon ik mij af te 

vragen of God wel echt bestond. De kerk waar ik heen ging zei me op dat 

moment niet zoveel.  

 

Een persoonlijk getuigenis 

Een wending in mijn leven was dat mijn oudste broer op een dag bij mij op de 

kamer kwam en zei: “Jelle, heb je Jezus in je leven aanvaard?” Ik snapte 

eigenlijk niet waar hij het over had. Maar hij was vol vuur. “Jezus is voor mijn 

zonde aan het kruis gestorven, is het niet geweldig?”. Nou ja dat wisten we 

toch al lang dat Jezus voor onze zonden gestorven was. Ik snapte niet 

waarom hij daar nou  ineens zo emotioneel over ging lopen doen. Daarop 

vroeg ik hem waarom hij nu zo enthousiast was, want dat kende ik niet. 

“Vraag aan God of Jezus in je hart komt wonen” zei hij. Ik zei: “maar ik bid 

toch, wat doe ik dan verkeerd?” “Ga ook elke dag in je bijbel lezen en vraag 

God of Hij je wil helpen het te  begrijpen”. Dat was tenminste een aanwijzing 

waar ik iets mee kon. Ik dacht: “God als U bestaat en dit is Uw Woord dan 



4 

 

moet U maar tot mij spreken”. En zo begon ik met persoonlijk Bijbellezen, elke 

dag een stukje. En ik verbaasde me hoe ik er door geraakt werd. 

 

Een persoonlijk geloof 

In die tijd ging ik ook eens naar de baptistenkerk waar mijn broer wel eens 

heenging met z‟n vriend. Het was voor mij de eerste keer dat ik buiten de 

kerk, waar ik altijd heenging, naar een andere kerk ging. Wat mij opviel was 

dat ik mijn liedboek niet mee had hoeven nemen. Ze zongen uit een bundel 

die ik niet kende: Johannes de Heer. De sfeer was vriendelijk en behulpzaam. 

De prediking was direct en persoonlijk. De dominee preekte over Jes 49:14:”Ik 

heb u in mijn handpalm gegrift”. Hij zei: “als je werkelijk in Jezus gelooft, word 

je nooit meer uit Gods handpalm gehaald. Dan ben je voor eeuwig 

behouden”. Ook deed hij een oproep om Jezus persoonlijk te aanvaarden 

net als mijn broer (“van hem heeft hij dat dus” dacht ik toen nog). Toen ik de 

kerk uitliep dacht ik: als God werkelijk zo is, dan wil ik Hem echt leren kennen.   

Ondertussen las ik de Bijbel elke dag. Na het Johannes evangelie las ik 

Handelingen 2:37 waar staat: “wat moeten wij doen om behouden te 

worden?” En Petrus zegt dan: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen 

op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden en gij zult de gave 

van de Heilige Geest ontvangen.” Ik heb toen mijn bijbeltje omhoog 

gehouden en gezegd: “Here God als U echt bestaat dan geloof ik wat hier 

staat. Gedoopt ben ik al, ik wil mij tot U keren ik weet dat ik zondig ben en 

vraag om vergeving. Maar de gave van de Heilige Geest, die moet U 

geven.”  

 

Doop door middel van onderdompeling 

Het gebed bleef niet onverhoord. Ik voelde van binnen een verandering. De 

woorden uit de Bijbel begonnen steeds meer te leven en er begon een 

honger te groeien naar meer. Ik ging nu zelfs twee keer naar de kerk op 

zondag. ‟s Morgens bij mijn ouders en ‟s avonds naar de baptisten. De 

prediking bij de baptisten sprak mij veel meer aan. Dat vond ik wel vreemd, 

want onze dominees waren universitair geschoold en de 

baptistenvoorganger had “maar” bijbelschool gedaan. Klopte er iets niet met 

de opleiding van theologen? Want hun preken spraken mij helemaal niet 

aan. In deze baptistenkerk trof ik ook allemaal jongeren die heel enthousiast 

met bijbelstudie bezig waren. Ze wisten opmerkelijk veel van de bijbel. Dat 

maakte dat ik heel veel in de bijbel ging lezen omdat ik nu pas ontdekte hoe 

weinig ik wist. Ik begon er echt vrienden te krijgen, die ik in mijn eigen kerk niet 

had. We gingen op zondag lekker naar het strand en hadden veel plezier. Er 

ging een nieuwe wereld voor mij open. Wat ook anders was, was de manier 

van dopen. Men doopte daar door middel van onderdompeling. En alleen 

als je gelovig was, als je zelf persoonlijk voor God had gekozen. Ik vond het 

geweldig. Het raakte me emotioneel als mensen ondergingen in het water en 

weer boven kwamen. Het bracht me ook in verwarring. Waarom doen wij dat 

niet bij ons in de kerk. Toen ik mijn vader daar naar vroeg zei hij: “wij dopen 

op grond van het verbond en zij op grond van het geloof.” Eerlijk gezegd 
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snapte ik niet wat hij zei. “Maar waarom gebruiken wij zo weinig water dan?” 

Dat wist mijn vader ook niet. Nou dat wist de baptistendominee wel. Tijdens 

een doopdienst begon hij ineens verschrikkelijk tekeer te gaan tegen de 

kinderdoop. Hij maakte het besprenkelen met water belachelijk. “Dat 

hebben ze gedaan omdat kinderen in water dopen door onderdompeling te 

koud was” zei hij. “Wat een onzin! Trouwens de kinderdoop is helemaal 

onbijbels!” Daar schrok ik geweldig van en het irriteerde me. Tot dan toe had 

ik alles als heel mooi ervaren, maar nu hij tegen mijn kerk aan begon te 

schoppen voelde ik mij ook geïrriteerd. “Blijf van mijn kerk af “, was de eerste 

gedachte die ik had. Maar later dacht ik: “maar stel dat hij gelijk heeft, wat 

dan?” Inmiddels werd mij ook steeds duidelijker dat bij de baptisten de doop 

een stap in gehoorzaamheid was. Je wordt behouden door geloof en de 

doop is een stap in gehoorzaamheid naar God toe. En ik had genoeg bijbel 

gelezen om te weten hoe belangrijk gehoorzaamheid was. Want als je niet 

gehoorzaam was, nou dan bedroefde je de Heilige Geest. En dat wilde ik 

niet. Maar waar ik ook heel veel moeite mee had was om mijn eigen doop te 

verloochenen. En dat niet alleen. Er zijn al 2000 jaar mensen zo gedoopt, 

zitten al die mensen die dat gedaan hebben er dan zo naast? Heeft de 

Heilige Geest de kerk dan niet geleid op dit punt? Maar aan de andere kant: 

de baptistenkerk was een levendige kerk en bij ons was het maar een dooie 

boel. Kwam dat ook niet door de kinderdoop? Daardoor werd iedereen 

maar lid, maar de mensen begrepen niet dat ze persoonlijk moesten 

geloven. Geen wonder dat de kerk bij ons leegliep en er geen jongeren in de 

kerk meer zaten. Dat was bij de Baptisten wel anders. Ik ontdekte ook dat 

heel veel van de baptistenjongeren eigenlijk van huis uit gereformeerden 

waren of hervormden. Ze vonden het zo‟n fijne kerk dat ze zich erbij hadden 

aangesloten en zich ook hadden laten dopen. Moet je ook doen joh, dat is 

een prachtige ervaring. En wees nou eerlijk, als jij je duim in water doopt, dan 

druk je hem toch onder water. Dopen is onder water gaan en weer boven 

komen. 

 

Een gesprek met een baptistenouderling 

De spanning in mij over de doop liep steeds verder op. Ik wilde zeker niet 

ongehoorzaam zijn aan God en de Heilige Geest bedroeven. Maar als ik mij 

nu niet volwassen liet dopen zou ik dan niet Gods Geest belemmeren? Te 

midden van deze worsteling voelde ik roeping om in de gereformeerde kerk 

dominee te worden. Hoewel ik uiterst kritisch was naar deze kerk waar in mijn 

ogen heel veel gebeurde wat onbijbels was, legde God toch een 

onvoorstelbare liefde voor die kerk in mijn hart. Ik zou haast zeggen dwars 

tegen al mijn eigen kritiek in. Want lag er juist ook niet een opdracht om 

andere jongeren te vertellen dat ze tot een persoonlijk geloof in Jezus 

moesten komen om Zijn aanwezigheid te ervaren in hun leven. Ik voelde een 

diepe bewogenheid met een kerk die leegliep en ik zag hoe de oudere 

mensen hier onder leden. Daar wilde ik graag in helpen om te versterken en 

te bemoedigen (Openbaring 3:2). Maar kon ik wel dominee worden in een 

kerk, waar onbijbelse praktijken waren? En was ik niet ongehoorzaam aan 
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God als ik mij niet liet dopen door middel van onderdompeling op geloof? Ik 

kan wel denken dat ik in die kerk moet werken, maar zonder Zijn zegen wordt 

het toch niets. Met deze nood kwam ik bij een baptistenouderling. Ik vertelde 

hem van mijn persoonlijke worsteling met de doop en mijn verlangen om God 

te dienen. Maar ook dat ik geen roeping zag in die baptistenkerk omdat ze 

het daar toch wel voor elkaar hadden en heel levendig waren. Zij redden 

zich wel, bij ons zijn er allemaal mensen te kort. Bij ons is er zo veel te doen. De 

broeder hoorde mij geduldig aan en zei toen tot mijn grote verbazing: “ik ken 

mensen die hier naar de kerk zijn gegaan en de Here Jezus persoonlijk 

hebben leren kennen. Zij zijn niet bij onze kerk gekomen, maar hebben zich 

ingezet in de hervormde kerk. En ze zijn daar tot grote zegen geweest. Het is 

ook heel fijn voor ons als kerk als mensen in hun eigen kerk vertellen van de 

Here Jezus en het belang van persoonlijk geloof. Ik geloof dat jij daar ook tot 

zegen kunt zijn.” Maar zei ik: “en de doop dan?” “ Ach” zei hij, “het gaat er 

vooral om dat wij geloof hebben dat door de liefde werkzaam is.” Ik was 

perplex. Nota bene een baptistenouderling die voor de volwassendoop was 

zei tegen mij dat het daar niet om ging. Maar wat was ik dankbaar voor deze 

man. Nu voelde ik de vrijmoedigheid om in de gereformeerde kerk aan de 

slag te gaan.  

 

Besneden of onbesneden zijn is niet belangrijk 

Een lijfspreuk voor mij werd Galaten 5 vers 6: In Christus Jezus vermag noch 

besnijdenis, noch onbesneden zijn, maar geloof, door de liefde werkzaam. 

Anders gezegd: of je nu volwassen gedoopt bent of als kind, het gaat om 

geloof dat door de liefde werkzaam is. Het gaat erom dat je een nieuwe 

schepping bent in Christus, en dan maakt het niet uit of je besneden bent of 

onbesneden, volwassen of als kind gedoopt (Galaten 6:15). En als motto 

deelde ik met Paulus die ook al strijd over de doop had in zijn tijd 1 Korinthiërs 

1:17: Jezus Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het 

evangelie te verkondigen.  

 

De vraag naar een verdere theologische doordenking 

Was daar dan alles mee gezegd? Nee, want de vraag naar de doop vroeg 

wel om een verdere doordenking van de doop. Wat dat betreft ben ik met 

een zekere onzekerheid met mijn theologische opleiding begonnen. Ik voelde 

wel roeping om in de gereformeerde kerk dominee te worden. Maar hoe ik 

over de doop dacht was nog niet uitgekristalliseerd. Eén ding had ik mij wel 

voorgenomen: wat er ook uit de bezinning zou komen, ik zou bereid zijn om 

alles op te geven om God gehoorzaam te zijn. Dat stond voor mij als een 

paal boven water.  
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2. Dopen: enkele gegevens uit Jezus tijd en het Nieuwe 

Testament 
 

In dit hoofdstuk zullen een aantal kernbegrippen rondom dopen behandeld 

worden en nieuw testamentische gegevens om zo beter zicht op de 

betekenis van de doop te krijgen 

 

Dopen: onderdompelen, begieten of besprenkelen 

In de discussie over de doop speelt niet alleen het moment, maar ook de 

manier een rol. Volwassendopers leggen over het algemeen grote nadruk op 

de doop door middel van onderdompeling. Zonder onderdompeling is de 

doop niet juist bediend en als zodanig niet geldig volgens een groot deel. Nu 

is het zonder meer waar dat dopen betekent: onderdompelen. Wat dat 

betreft is het onderdompelen de meest zuivere vorm van dopen. Onder de 

kinderdopers is er een steeds sterker wordende beweging die dit ruiterlijk 

erkent en pleit voor het in ere herstellen van onderdompelen zowel van 

kinderen als volwassenen zoals dit nog steeds gebruik is in de Oosters-

orthodoxe kerken. In een synoderapport van de PKN september 2008 staat: 

“Kinderdoop door begieting of zelfs onderdompeling drukt zuiverder uit waar 

het in de doop om gaat, dan de doop door besprenkeling met enkele 

druppels. Het verdient overweging om naar dit gebruik terug te keren, ook al 

zal dat op de nodige weerstanden stuiten1. 

Het gebruik om te begieten is overigens wel heel oud. Al in de didache, het 

oudste christelijke geschrift na de apostelen staat: “Wat nu de doop betreft: 

zo zult gij dopen: …..doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest, in stromend water. Wanneer gij geen stromend water in de 

buurt hebt, doop dan in ander water en wanneer ge het niet kunt in koud, 

dan in warm water. Maar wanneer gij geen van beide hebt, giet dan 

driemaal water over het hoofd in de naam van de Vader en de Zoon en van 

de Heilige Geest”.2 

Het begieten op het voorhoofd werd verbonden met Ezechiel 36: 25 waar 

staat dat God zuiver water zal uitgieten over zijn volk en dat ze vergeving van 

zonden zullen krijgen en een nieuw hart. Dus het uitgieten van water over 

iemand is teken van reiniging en wedergeboorte. 

Het besprenkelen met water is niet een uitdrukking die men tegenkomt in de 

oudere kerkelijke geschriften. Het is een afgezwakte vorm van het begieten 

en mede bedoeld voor mensen die ernstig ziek zijn en zich toch willen laten 

                                                 
1
 Doop, doopgedachtenis en doopvernieuwing, generale synode september 2008, KTO 08.02, zie pag 4. In 

bijlage 3 wordt er uitgesproken dat er een intensief gesprek in de breedte van de Kerk moet komen over de 

aanbeveling dat de zuigelingen- of kinderdoop bediend zal worden door onderdompeling, c.q. begieting 

2
 Rondom het doopvont, pag 138 
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dopen. Tegenwoordig wordt er vaak op aangedrongen niet te zuinig met het 

doopwater te zijn omdat anders de symboliek ontkracht wordt. 

Uit de geschiedenis blijkt dat begieting en onderdompeling van zowel 

volwassenen als kinderen en baby‟s tot ongeveer in de 14e eeuw als twee 

gelijkwaardige praktijken naast elkaar bestonden. Het concilie van Ravenna 

in 1311 liet de vrije keus tussen onderdompeling en begieting. Er waren 

enerzijds doophuizen los van de kerk  of achter in de kerk waar door middel 

van onderdompeling gedoopt werd en anderzijds het doopvont voor in de 

kerk waar door middel van begieting in het midden van de gemeente 

gedoopt werd. Na eeuwenlang naast elkaar te hebben bestaan heeft 

dopen door begieting de overhand gekregen.3 Er is veel voor te zeggen om 

de tweevoudige dooppraktijk in ere te herstellen. D.w.z. naast begieting ook 

onderdompeling meer ingang te laten vinden.  

 

De proselietendoop 

Voordat de nieuwtestamentische gegevens bekeken worden eerst iets over 

de proselietendoop. De proselietendoop bestond al in de tijd dat Jezus op 

aarde kwam. Een proseliet4 was iemand die vanuit het heidendom overging 

naar het jodendom. Anders gezegd: ingelijfd werd bij Israël. Pas na uitvoerig 

onderricht in de Mozaïsche wetten en een onderzoek naar de motieven voor 

de overgang werd men in het volk Israel opgenomen door doop, besnijdenis 

en een offerande (na de val van Jeruzalem is deze laatste voorwaarde 

vervallen). Men deelde vervolgens in de voorrechten en beloften die aan 

Israël geschonken waren. In Mattheus 23:15 spreekt Jezus over de Farizeeën 

die de wereld afreizen om één enkele proseliet te winnen. Verder worden 

proselieten vermeld in Handelingen 2:10; 6:5; 13:43. 

Naast de proselieten waren er ook de godvrezenden, zoals Cornelius 

(Handelingen10:2). Zij geloofden wel in de God van Israël maar lieten zich niet 

dopen en besnijden. Voor veel mannen was de besnijdenis een drempel om 

toe te treden tot het volk Israel. In Handelingen 15 wordt deze drempel 

weggenomen. 

De proselietendoop markeerde de overgang van het heidendom naar het 

jodendom. Hierbij werden naast de volwassenen ook de kinderen gedoopt 

(heel hun huis). Daarna werden de mannelijke leden besneden. 

Dat er een bepaalde relatie is tussen de proselietendoop en de christelijke 

doop is moeilijk te ontkennen. Het ingelijfd worden bij (het vernieuwde) Israel, 

het achter zich laten van het oude leven en deel krijgen aan het nieuwe 

leven en het onderricht zijn overeenkomsten. 

 

                                                 
3
  Rondom het doopvont, pag 173,174 In orthodoxe kerken is de doop door onderdompeling de praktijk 

4
 Proseliet is afgeleid van een grieks woord dat “er bij gekomen” betekent en door de Septuaginta de vertaling is 

van het hebreeuwse woord voor vreemdeling. Het is een vreemdeling, een heiden die zijn vroegere godsdienst 

verlaten heeft en volledig tot het Jodendom is overgegaan. Zie Christelijke encyclopedie, J.H. Kok N.v Kampen 

1960, deel 5, pag 517,518 
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De doop door Johannes de Doper 

De doop van Johannes sluit nauw aan bij de proselietendoop. Zoals de 

heidenen zich moesten laten dopen om deel te krijgen aan de voorrechten 

en beloften van Israël. Zo moet Israël zich laten dopen om deel te krijgen aan 

het komende Koninkrijk van God. Zij moeten zich bekeren en kunnen niet 

leunen op hun burgerrechten of goede daden. Binnengaan in het Koninkrijk 

van God vraagt bekering en vraagt om een verandering van levensstijl. De 

doop is het oordeel over het oude leven en de toegang tot het leven in de 

Koninkrijk van God. En zo verwijst deze doop vooruit naar wat Jezus als koning 

van het koninkrijk van God zou brengen: de vergeving van zonden en de 

doop met de Heilige Geest. Zoals de doop van Johannes uitziet naar het 

Koninkrijk dat zou komen in Christus, zo ziet de christelijke doop erop terug. 

 

De doop van Jezus 

De doop van Jezus is uniek. Hij die zonder zonde was had de doop niet nodig 

om deel te krijgen aan de vergeving van de zonden. Maar Jezus laat zich wel 

dopen opdat Gods gerechtigheid vervuld wordt (Mattheus 3:15). Jezus 

verklaarde zich in de doop helemaal één met onze zonden. Hij die zonder 

zonde was, werd één met onze zonden om zo in plaats van onze zonden te 

sterven en zo de gerechtigheid van God voor ons te bewerken. Jezus spreekt 

dan ook over de doop die Hij moet ondergaan, waardoor Hij hevig gekweld 

wordt (Lukas 12:50). Deze doop vond plaats op het kruis, toen hij alle 

gerechtigheid Gods vervulde. Zijn doop in de Jordaan verwijst naar dit 

moment.  

Hierin leren wij iets over de christelijke doop. Zoals Jezus verwees naar de 

gerechtigheid Gods die Hij ging vervullen aan het kruis. Zo verwijst de doop in 

Zijn naam naar de gerechtigheid Gods die vervult is aan het kruis en is zo 

teken van vergeving en reiniging. 

 

Na de doop ontvangt Jezus de Heilige Geest. Dit was niet de Heilige Geest 

van de wedergeboorte, want Jezus was zelf door Gods Geest geboren. Hier 

wordt Jezus toegerust voor de taak die voor Hem ligt. De profetie van Jesaja 

11:2 werd vervuld: de Geest van de Heer zal op Hem rusten. Zoals bij Jezus na 

de doop de Heilige Geest op Hem rust om Hem te bekwamen voor de taak 

die voor Hem lag, zo wordt in de christelijke doop de aanwezigheid van Gods 

Geest toegezegd. Of zoals Petrus zegt: laat u dopen want voor u is de belofte 

en voor uw kinderen (Hand 2:39). 

 

In de doop wordt Jezus als Zoon van God aangewezen. Hij was dat al, maar 

nu wordt het openbaar. Jezus was op unieke wijze de  Zoon van God. In de 

doop worden wij als kinderen van God, kinderen van het koninkrijk 

aangewezen, door Hem geliefd en bemind. 

 

De doop van Jezus is gericht op dienstbaar zijn en verkondiging van het 

evangelie. Dat is wat God ook in ons leven wil bewerken door de Heilige 
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Geest. De doop is een oproep tot dienstbaarheid en verkondiging van het 

evangelie5 

 

Het zendingsbevel: Dopen in de naam van 

Het specifieke van de christelijke doop is dat hij bediend wordt in de naam 

van Jezus (Handelingen 8:16). In Mattheus 28 zien we dit uitgebreid met in de 

naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De vraag is nu wat het 

betekent dat je in de naam van de Heer gedoopt bent?  

De achtergrond moeten we zoeken in het Oude Testament. Het uitroepen 

van iemands naam over iemand of iets betekent dat die persoon 

zeggenschap heeft. Een voorbeeld daarvan is dat Joab aan David vraagt 

om te komen en persoonlijk de stad Rabba in te nemen, opdat niet zijn naam 

((Joab) zou worden uitgeroepen (2 Sam 12:28). Wanneer de naam van Joab 

over de stad zou worden uitgeroepen zou hij zeggenschap hebben over de 

stad. En dat wilde hij niet, omdat hij de zeggenschap van David over de stad 

erkende. Het uitroepen van de naam van God doet de zeggenschap van 

God uitkomen. Wanneer iemand gedoopt wordt in de naam van Jezus, doet 

Jezus door die doop zijn zeggenschap gelden over het leven van iemand. 

Gedoopt zijn in de naam van Jezus betekent dus: staan onder de 

zeggenschap van Jezus. Evenzo betekent het gedoopt zijn in de naam van 

de drieënige God, dat de drieënige God zijn zeggenschap en zorg over het 

leven van iemand doet gelden.  

 

Naast de uitdrukking dopen in de naam van is er ook de uitdrukking: dopen in 

Christus. 

Voor het begrijpen van deze uitdrukking kunnen we bij 1 Korinthiers 10:2 

terecht. Daar zegt Paulus dat de Israëlieten gedoopt zijn „in Mozes‟, toen zij 

na de uittocht uit Egypte door de Rode Zee getrokken waren. Paulus bedoelt, 

dat de Israëlieten door de doortocht door de Rode Zee een doop ontvingen 

die hen aan Mozes verbond. Van de zeggenschap onder Farao kwamen ze 

nu onder de zeggenschap van Mozes. Ze waren nu op hem aangewezen. Zo 

spreekt de uitdrukking: dopen in Christus van het door de doop verbonden 

worden aan Christus, zodat de gedoopte voortaan in elk opzicht op Christus 

aangewezen is en in alle omstandigheden onder de zeggenschap van 

Christus staat. Anders gezegd: Jezus is koning en zal als koning voor je zorgen, 

vergeving schenken, maar ook zijn wetten in jouw leven willen uitwerken om 

zo zijn Koninkrijk door jou heen gestalte te geven. Doop en navolging van 

Christus horen bij elkaar. De doop in Christus maakt duidelijk wat God in ons 

wil bewerken door Zijn Geest, door het geloof. De doop is het zichtbare teken 

van wat God ons onder de heerschappij van Christus schenkt: nl. vergeving, 

vervulling met Zijn Geest, afsterven van de   oude mens en opstaan van de 

nieuwe mens (Romeinen 6:1-13, Kolossenzen 2:12)  om ons zo te vormen naar 

het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. 

                                                 
5
 Michael Green wijst op deze verbanden in zijn boekje Baptism, its purpose, practice and power pag 38-43 



11 

 

Door de doop worden wij  met Christus en zo met het lichaam van Christus 

verbonden. Het is de introductie tot de christelijke gemeente, het lichaam 

van Christus. 

 

Wie mag het teken van de doop ontvangen? 

Tot zover zijn over het algemeen de voorstanders van volwassendoop en 

kinderdoop het met elkaar eens. De wegen gaan uiteen als de vraag komt: 

wie mag deze doop ontvangen?  

 

De voorstanders van (alleen) de volwassendoop zeggen: “als je bekeerd 

bent en gelooft in Jezus. De doop is tevens een getuigenis van een goed 

geweten 1Petr 3:20,21).” “Door de uiterlijke daad van gehoorzaamheid door 

zich te laten dopen, voldoet hij aan de laatste eis van God die nodig is om 

hem de bijbelse verzekering van zijn redding te schenken. De doop is te 

typeren als een openbare toewijding aan discipelschap. Wie gelooft zal 

hebben en gedoopt zal zijn, die zal behouden worden. Als iemand niet aan 

deze voorwaarden voldoet mag hij niet gedoopt worden.” 

Baby‟s komen dan ook niet in aanmerking voor de doop. Zij kunnen zich niet 

bekeren, niet bewust geloven, niet met een goed geweten antwoorden en 

geen toewijding tot discipelschap maken. Er wordt in de bijbel ook niet over 

babydoop gesproken. Bij de huisteksten gaat het om huizen waarbij iedereen 

geloofde. Kinderen moeten niet gedoopt worden, maar opgedragen,  net 

als Jezus (Lukas 2:22-24) en zij kunnen gezegend worden. Jezus doopte geen 

kinderen, maar zegende hen6 

 

De voorstanders van de kinderdoop zeggen: het gaat wel om geloof en 

bekering bij de doop. Maar als de ouders geloven, dan mogen zij de doop 

ontvangen en hun kinderen. De kinderen moet vanuit de doop geleerd 

worden dat het om geloof, bekering en vervulling met de Heilige Geest gaat. 

Ouders moeten de kinderen opvoeden met ontzag voor God en met een 

open hart en gebed om Gods Geest. 

 

Dat zijn wel mooie gedachtengangen zeggen de volwassendopers. Maar 

nergens in de bijbel staat dat er kinderen gedoopt worden. Dus de basis voor 

de kinderdoop is zwak, zo niet onbijbels. In het vervolg zal dieper ingegaan 

worden op de vraag: zegt het Nieuwe Testament niets over de kinderdoop? 

En wat valt er over te zeggen vanuit het Oude Testament? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Zie bijv. Derek Prince, de doop, beverwijk 2007 pag 47-60 
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3. De discussie over de huisteksten 
 

Een aantal keren staat er in de Bijbel dat mensen met hun hele huis gedoopt 

werden. De vraag is of hier toch niet een aanwijzing is dat ook kinderen 

gedoopt werden en eventueel kleine baby‟s. 

 

De bril van voorstanders doop op geloof 

De voorstanders van doop op geloof wijzen er echter op dat je niet zomaar 

kunt concluderen dat er kinderen en baby‟s gedoopt werden. Bij deze 

huisteksten staat telkens dat het hele huis tot geloof gekomen was. Dat 

betekent dat er dus wel degelijk op geloof gedoopt werd. Er staat inderdaad 

niet bij hoe oud iedereen was, maar wel dat er geloof was. Dus wat betreft 

de doop van baby‟s kun je deze teksten niet gebruiken. Met de bril op van 

de volwassendoop kun je deze teksten dus makkelijk in een kader plaatsen 

dat past bij de visie: dopen op geloof. 

 

Een vraag aan dopers op geloof m.b.t. de kinderen 

Toch is de vraag of men zich niet iets te makkelijk van deze teksten afmaakt.  

Laat ik eerst nog even binnen de redenering van de visie van doop op geloof 

blijven. Stel dat alleen de mensen die bewust tot geloof kwamen gedoopt 

werden. Dan hoorden daar toch zeker kinderen bij. Kinderen kunnen al vanaf 

zo‟n 4 jaar zeggen dat ze van harte in de Here Jezus geloven. Gezien het feit 

dat gezinnen toen veel kinderen hadden en je al op 12 jarige leeftijd als 

zelfstandig werd beschouwd mogen we er vanuit gaan dat er kleine kinderen 

waren. De apostelen doopten dus kleine kinderen die zeiden: ik geloof in 

Jezus. Maar dan nu de vraag aan de dopers alleen op geloof: in welke 

evangelische of baptisten gemeente wordt dit in praktijk gebracht? Eerlijk 

gezegd ken ik geen gemeente die doopt op geloof die het dopen van 

huizen serieus in praktijk brengt, ook al geloven de kinderen. De praktijk is dat 

men vanaf zo‟n 16 jaar mensen doopt. Soms doopt men vanaf 12 jaar, maar 

dat is eerder uitzondering dan regel. Wat dat betreft zijn in mijn ogen de 

dopers op geloof nog lang niet klaar met deze huisteksten, zelfs als ze zeggen 

dat er alleen doop op geloof plaatsvond. En waarbij men dan nog uitgaat 

van individueel bewust gelovigen. 

 

De bril van de gemiddelde Israëliet in Jezus tijd 

Nu wil ik eens even de bril van de individueel bewust gelovigen afzetten en 

de bril opzetten van een gemiddelde Israëliet in die tijd. Wat dacht hij als hij 

hoorde dat er gezinnen gedoopt werden en een huis tot geloof gekomen 

was? Voor hem zou dit direct duidelijk zijn. Met het huis wordt bedoeld:  allen 

die bij jou in huis wonen, van de kleinste tot de grootste. Als God met 

Abraham een verbond sluit wordt hij niet alleen zelf besneden, maar ook zijn 

hele huis. In Genesis 17:23 staat: “Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn 

zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij gekocht had, 

kortom al zijn mannelijke huisgenoten, zoals God hem had opgedragen.” Met 
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deze tekst (en zo zijn er nog vele anderen te noemen vanuit het Oude 

Testament) is het heel duidelijk waar je bij het huis aan moet denken: aan 

iedereen van klein tot groot. In Genesis zien we ook de relatie tussen geloof 

en het hele huis. Abraham komt tot geloof en in hem het hele huis. Allen 

worden door het teken van de besnijdenis verbonden met de God van 

Abraham. De één zal daar bewust gelovig in meegaan, de kinderen en 

pasgeboren zijn opgenomen in de geloofsgemeenschap. Zij worden met de 

God van Abraham verbonden omdat zij onderdeel van het huis van 

Abraham zijn. Het gaat er dus wel om dat het huis tot geloof komt. Maar deze 

uitdrukking betekent niet dat iedereen van dit huis individueel een bewuste 

keuze heeft gemaakt, althans dat is niet te traceren. Maar in het hoofd van 

het huis komt heel het gezin in relatie met God te staan.  

Voor een Israëliet die de huisteksten toen hoorde was het geen vraag wat er 

aan de hand was. Door het geloof van de volwassenen kwam heel het huis 

tot geloof en daarom wordt heel het huis gedoopt: van de kleinste tot de 

grootste. 

Met dit in het achterhoofd wordt duidelijk dat Paulus net zo dacht. Want let 

goed op wat hij zegt tegen de gevangenisbewaarder van Filippi. Als Paulus 

hem wanhopig aantreft in de gevangenis en zelfmoord wil plegen zegt 

Paulus: “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij 

en uw huis (Hand 16:31,32).” Dus nog voordat Paulus gesproken had met zijn 

huisgenoten, nog voordat hij wist wie zich daar allemaal onder bevonden 

spreekt hij hier al uit dat zijn behoud niet een individueel behoud is. Het geldt 

voor heel zijn huis. Dit is  sterk in de lijn van het Oude Testament waar de 

gelovigen en hun huis één zijn. Vandaar dat ook de gevangenisbewaarder 

met heel zijn huis tot geloof komt en gedoopt wordt 

 

Alleen dopen of ook besnijden: de discussie in Handelingen 15 

Deze gedachtengang is verder te onderbouwen met de discussie die in het 

Nieuw Testament plaatsvindt rondom de besnijdenis. Toen Petrus en Paulus 

heidenen gingen dopen ontstond er een discussie over de vraag: “moeten zij 

nu ook nog besneden worden?” Het eerste concilie van de apostelen was in 

zijn geheel aan deze kwestie gewijd (Handelingen 15). Het resultaat was dat 

men de heidenen niet de besnijdenis wilde opleggen en ze niet teveel wilde 

lastig vallen met allerlei ceremoniële wetten van het oude verbond. 

Maar waar heeft men het eigenlijk over op deze vergadering? Het gaat om 

de vraag: “hoe word je ingelijfd bij het volk Israël?” Hoe word je medeburger 

van Israël?” Of om het met de woorden van Paulus te zeggen: “hoe word je 

medeburger der heiligen en huisgenoot van God?” Is er naast het geloof in 

Jezus Christus en de doop ook nog de onderhouding van 

verbondsbepalingen van het oude verbond nodig zoals de besnijdenis? Nee 

geloof en doop is genoeg om medeburger te worden van Israël, om deel te 

krijgen aan de zegeningen van het nieuwe verbond. In eerste instantie lijkt 

het dus duidelijk. Het gaat om geloof en om de doop. Maar nu moeten we 

verder kijken. De vraag was namelijk: moet men óók niet besneden worden? 

Maar wie werden er onder het oude verbond besneden? De mannen van de 
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kleinste tot de grootste. Dus eigenlijk zegt men: als iedereen van groot tot 

klein gedoopt is (huizen) moeten de mannelijke leden van de oudste tot de 

baby‟s dan ook nog besneden worden? Nee, dus. Maar dat veronderstelt 

wel dat men er vanuit gaat dat ook de kinderen en baby‟s gedoopt waren. 

Dat was trouwens tot dan toe ook de praktijk. Want hoe werd men voor dit 

besluit van Handelingen 15 ingelijfd bij Israël? Allereerst was er niet alleen 

geloof nodig in de God van Israël maar ook een uitgebreid onderricht over 

de wetten van Mozes. Dat maakte het er niet makkelijker op om ingelijfd te 

worden bij Israël. De drempel was heel hoog. Paulus spreekt zelfs over een 

tussenmuur die door de geboden en inzettingen opgetrokken was (Ef.2:14). 

Die muur is geslecht door het volbrachte werk van Jezus Christus. Daarom is 

het nu veel makkelijker om deel te krijgen aan het burgerschap van Israël, om 

geënt te worden op de wijnstok en zo deel te krijgen aan de zegeningen van 

Israel die in alle beloften tot ons komen. Vandaar dat de apostelen in 

Handelingen 15 de heidenen niet meer willen lastig vallen met allerlei 

geboden en inzettingen en die tot een minimum beperken. 

Bij deze inlijving bij het volk Israël hoorde ook een ritueel. Ten eerste werd het 

hele gezin gedoopt, van de grootste tot de kleinste, mannen en vrouwen. Dit 

gebeurde vaak in een rivier of in een reinigingsbad. Ook de baby‟s die pas 

geboren waren werden gedoopt. Dit noemen we de proselietendoop (zie in 

voorafgaande stuk). Daarna werden alle mannelijke leden besneden, van de 

grootste tot de kleinste. Dat laatste is nu niet meer nodig wordt in 

Handelingen 15 besloten.7 Deze discussie maakt duidelijk dat het bij het 

dopen van huizen wel degelijk over hele gezinnen ging. 

 

Teksten die resoneren op de achtergrond bij de huisteksten 

Wanneer wij lezen over de huizen die gedoopt worden kunnen we ook de 

vraag stellen: hoe komt het dat hele huizen tot geloof kwamen? Als wij deze 

teksten lezen resoneren er teksten vanuit het oude testament mee op de 

achtergrond. Zo lezen we in Deut 30:6 dat indien volwassenen zich bekeren 

tot de Here God dat Hij hun hart zal besnijden én het hart van hun kinderen. 

Bij de besnijdenis van het hart moeten we denken aan de wedergeboorte, 

de vervulling met de Heilige Geest. God belooft dus dat Hij Zijn Geest niet 

alleen aan de volwassene geeft, maar ook aan allen die bij die volwassene 

horen. Wat dat betreft klinkt dit als: voor u is de belofte van de Heilige Geest 

en voor uw kinderen. 

Een andere tekst die resoneert bij de huisteksten is Jeremia 31:31-34. Dit 

gedeelte  spreekt over het nieuwe verbond. Het kenmerk van dit nieuwe 

verbond is dat God de wetten in het hart van zijn volk zal leggen. En zij allen 

zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Als je nu deze 

                                                 
7
  Zie Rondom het doopvont, pag 20. De discussie in Handelingen 15 vinden we later ook weer terug bij de 

Rabbijnen. De één stelt dat je een proseliet bent als je besneden bent, ook al heb je geen reinigingsbad gehad. 

Want onze vaderen waren besneden, maar hadden niet het reinigingsbad genomen. De ander stelt dat als je het 

reinigingsbad genomen hebt en niet besneden bent toch een proseliet bent, want onze moeders namen wel het 

reinigingsbad, maar waren niet besneden. Deze discussie dateert uit de tijd rond het jaar 90 
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tekst legt naast de huisteksten dan blijkt dat het bij beiden gaat om de 

kleinste tot de grootste. 

Zoals al gezegd, deze teksten resoneren op de achtergrond. Om nog verder 

door te denken over de huisteksten is een breder kader nodig. Namelijk het 

kader van het verbond. Want uiteindelijk is dit het bredere denkkader 

waarbinnen dit alles valt. In het volgende hoofdstuk zal hier verder op 

ingegaan worden. Eerst zal ik ingaan op het teken van het oude en van het 

nieuwe verbond, daarna over de relatie tussen het oude en nieuwe verbond. 
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4. De relatie tussen de doop en de besnijdenis 
 

In de discussie over volwassendoop of kinderdoop speelt de relatie tussen de 

doop en de besnijdenis een belangrijke rol. Samenvattend gaat het om de 

vraag of je mag zeggen dat de doop de rol van de besnijdenis heeft 

overgenomen. Nee!! zeggen de volwassendopers, want bij het oude 

verbond hoorde je door natuurlijke afstamming en bij het nieuwe verbond 

door geestelijke afstamming, door de besnijdenis van het hart. Tot het nieuwe 

verbond horen geen onbekeerde kinderen of andere onbekeerde 

volksgenoten. Als je niet duidelijk het onderscheid maakt tussen het oude en 

het nieuwe verbond verval je tot een oudtestamentische manier van kerk 

zijn8. 

Aan de andere kant zeggen de kinderdopers dat er wel degelijk een relatie 

is. De doop is de vervulling van de besnijdenis. De doop wordt ook wel de 

christelijke besnijdenis genoemd. Zoals God een verbond sloot met de 

gelovige Abraham en zijn nageslacht, zo doet hij dat nog steeds. De inhoud 

van het verbond is wel vernieuwd. Door het betere middelaarschap hebben 

wij een beter functionerend en intiemer verbond. Maar de structuur van het 

verbond is hetzelfde gebleven. Namelijk: ik zal uw God zijn en van uw 

kinderen. 

 

Vergelijking van het teken van de besnijdenis en van de doop 

Als wij naar de inhoud van het teken van de besnijdenis en de doop kijken zijn 

er grote overeenkomsten. 

 Teken van vergeving 

Doop is een teken van vergeving. Zoals water ons reinigt, zo worden wij 

gereinigd van onze zonden door Jezus Christus. De besnijdenis is ook een 

teken van vergeving. In Romeinen 4 lezen we dat er geciteerd wordt uit 

psalm 32: ‟Zalig zij, wier ongerechtigheid vergeven en wier zonden bedekt 

zijn. Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen‟. Abraham 

geloofde dit en het teken van de besnijdenis ontving hij als zegel van de 

gerechtigheid die Abraham door het geloof ontvangen had. De besnijdenis is 

dus een symbool dat de vergeving uitdrukt. In het Oude Testament was dit 

door middel van een bloedig offer, want zonder bloedstorting vindt er geen 

vergeving plaats en is het verbond met bloed ingewijd (Hebreeën 9:18-22). In 

het nieuwe testament is het bloedige offer niet meer nodig door het offer van 

Christus. En zoals Christus offer de vervulling is van de Oudtestamentische 

offers zo is de doop de vervulling van de oudtestamentische besnijdenis. En 

zoals Christus‟ offer de dierenoffers overbodig maakte, zo maakt de doop de 

besnijdenis overbodig. 

Naast het teken van vergeving is de besnijdenis ook het zegel van de 

gerechtigheid. Je zou kunnen zeggen: in de besnijdenis bevestigt God Zijn 

                                                 
8
 Sta op laat je dopen, Willem J. Ouweneel, pag. 110,111 
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vergeving of de hem toegerekende gerechtigheid, die Abraham door het 

geloof ontvangen heeft 

Zo is de doop een bevestiging van Gods vergeving waar wij door het geloof 

deel aan krijgen. 

 Teken van wedergeboorte 

De doop symboliseert de wedergeboorte door de Heilige Geest. Daarom 

wordt zij ook wel het bad van de wedergeboorte genoemd (Titus 3:5). De 

doop symboliseert wat er gebeurt in iedere gelovige. Je wordt door de 

Heilige Geest opnieuw geboren en krijgt zo deel aan de zegeningen van het 

Koninkrijk van God (Johannes 3:5-8). 

De besnijdenis symboliseert ook de wedergeboorte door de Heilige Geest. De 

ware besnijdenis is niet iets uiterlijks dat aan het vlees geschiedt, maar is die 

van het hart, naar de Geest, niet naar de letter (Romeinen 2:27-29). Daarom 

zegt Paulus: wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods Hem dienen. Die 

op God vertrouwen en niet in het vlees roemen (Fil. 3:2). 

 Teken van afsterven en opstaan met Christus 

De doop is het teken van Christus‟ dood en opstanding waar wij door het 

geloof mee verbonden worden. Wat er in Hem is geschied, geschiedt door 

het geloof ook in ons (Romeinen 6:1-14 en Col. 2:12). Paulus leert dat 

besnijdenis ook wijst op het afleggen van het vlees, in de besnijdenis van 

Christus. En in de Colossenzenbrief legt hij een direct verband met de doop. 

Door geloof ben je innerlijk besneden en door de doop met Hem begraven 

en opgestaan (Col,. 2:11,12). Eigenlijk zegt Paulus hier: door het geloof 

ontvang je de innerlijke besnijdenis die in de doop uitgebeeld wordt. Daarom 

hoef je je niet ook nog te laten besnijden. In de doop is dat al uitgebeeld. 

 Teken van een nieuwe schepping in Christus 

Door het geloof in Jezus Christus zijn wij een nieuwe schepping geworden (2 

Kor 5:17). Dit wordt in de doop uitgebeeld (Romeinen 6:11) en in de 

besnijdenis (Galaten 6:15) 

 

Het functioneren van de besnijdenis onder het oude verbond 

Indien je ziet wat de besnijdenis betekent dan is het heel begrijpelijk dat 

Abraham besneden werd. Hij geloofde oprecht en kreeg daarom het teken 

van vergeving, wedergeboorte, afsterven en opstaan met Christus. Hij was 

een nieuwe schepping in Christus. Aan Hem werd Gods belofte bevestigd, 

verzegeld in de besnijdenis. 

Wat niet zo begrijpelijk is, is dat zijn kinderen, de baby‟s enz dit teken ook 

kregen. Bij hen was er toch nog geen sprake van geloof? Bij hen was er toch 

geen sprake van wedergeboorte? Hoe kunnen ze dan het teken van 

vergeving en wedergeboorte enz. ontvangen? Dat is toch niet logisch??!! 

Het is niet logisch zolang je in het schema blijft denken dat wat je aan teken 

en zegel ontvangt ook al innerlijke werkelijkheid moet zijn. Bij de besnijdenis 

van kinderen blijkt dat daar niet de nadruk op ligt. God wil door de 

besnijdenis van kinderen het volgende duidelijk maken: dat wat Abraham in 

geloof ontvangen heeft, wil de HEER ook geven aan Zijn kinderen. Zoals Hij de 

God van Abraham is, zo wil Hij ook de God van de kinderen van Abraham 
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zijn. God zelf verbindt zich nadrukkelijk met de kinderen van Abraham zonder 

dat op dat moment duidelijk is wat de reactie van deze kinderen zal zijn op 

deze verbintenis van Gods kant. Je zou kunnen zeggen dat God vanuit zijn 

barmhartigheid en ruimhartigheid zich al verbindt aan de kinderen van zijn 

gelovige vriend Abraham. Hij geeft zichzelf in het teken van de besnijdenis 

waarin Hij zegt: voor jullie is ook de vergeving, de wedergeboorte enz. Dat 

schenk ik jullie bij voorbaat. Ik maak jullie als kinderen van Abraham tot 

erfgenamen van de genade, tot erfgenamen van alle zegeningen van Mijn 

Koninkrijk. Deze houding van God, deze werkelijkheid wordt zichtbaar 

gemaakt door het verbond dat God sluit met het nageslacht van Abraham. 

En het teken van dit verbond is de besnijdenis waarin de inhoud van het 

verbond met een teken zichtbaar gemaakt wordt. 

Vervolgens is het de opdracht van de gelovige Abraham om zijn kinderen te 

leren wat dit verbond inhoudt. Of zoals het in Deut 6 staat: “Hoor Israel de 

Heer, onze God is de enige! Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met 

inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in 

gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en 

onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.” De genade God die in het 

teken gegeven en bevestigd/ onderstreept/verzegeld is moet uitgelegd door 

de ouders en voorgeleefd worden opdat het kind de rijkdom van Gods 

genade zelf in geloof zal beleven. Na de besnijdenis van het vlees, moet de 

besnijdenis van het hart volgen. “Besnijdt daarom de voorhuid van uw hart 

(Deut 10:16). Laat je besnijden voor de Heer, ontdoe de voorhuid van je hart 

(Jeremia 4:4).” Deze besnijdenis van het hart vindt plaats als er oprechte 

bekering naar God is. Bij oprechte bekering besnijdt God het hart van de 

gelovigen en van hun kinderen. Het gevolg van deze innerlijke besnijdenis is 

dat “u Hem weer met hart en ziel zult liefhebben” (Deut 30:6). Door deze 

innerlijke besnijdenis is er een oprecht verlangen om van binnen uit Gods 

geboden te onderhouden uit liefde voor Hem. Zoals de door de Geest 

vervulde dichter van de psalmen zegt: “Hoe lief heb ik Uw wet (Psalm 

119:97).” 

 

Geen verbondsautomatisme, wel Gods verbondstrouw 

Veelal vinden de volwassendopers dat je de lijnen van het oude verbond 

naar het nieuwe verbond niet door kunt trekken omdat daar sprake is van 

een natuurlijk volk. Er is daar opvolging door natuurlijke geboorte. Terwijl bij 

het nieuwe verbond sprake is van een geestelijk volk. Scherp gesteld: bij Israel 

gaat het om geboorte en bij de gemeente om wedergeboorte.  

Mijns inziens is hier te weinig oog voor het feit dat er geen 

verbondsautomatisme gepredikt wordt onder het oude verbond. Je hebt niet 

automatisch deel aan de zegeningen van het verbond waarin je bent 

opgenomen. Je kunt de erfenis die je is toevertrouwd door ongeloof of 

onverschilligheid verwerpen. Of om het anders te zeggen: je kunt het 

verkopen voor een bord linzensoep. Paulus zegt het zo: niet allen die van 

Israël zijn, zijn Israël. En hiermee geeft hij twee dingen aan: je bent qua 

verbond wel opgenomen in Israël: hunner is de aanneming tot zonen en de 
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heerlijkheid en de verbonden enz (Romeinen 9:4,5). Maar aan de andere 

kant kan het zijn dat je er innerlijk geen deel aan hebt. En daardoor ben je 

niet Israël. Je bent onbesneden van hart. Direct vanaf het begin is duidelijk 

dat er geen sprake is van verbondsautomatisme. Want God gaat verder met 

Isaäk en niet met Ismaël wat zijn heilsplan betreft. Hij gaat verder met Jakob 

en niet met Esau. En ook later is God bereid om alleen met de gelovige 

Mozes verder te gaan (Exodus 32:9,10) zo kwaad was Hij op en teleurgesteld 

in Zijn volk. Uiteindelijk mocht het grootste deel van Israël door hun ongeloof 

het beloofde land niet in (Numeri 14:29,30), alleen de mensen van 20 jaar en 

jonger en Kaleb en Jozua vanwege hun geloof. De schrijver van de 

Hebreeënbrief stelt dit als voorbeeld voor de gemeente van vandaag om 

ernst te maken met de toegezegde beloften van God en die in geloof te 

aanvaarden (Hebr. 4:11). Blijkbaar was het voor deze schrijver geen probleem 

om dit verbondsmatige denken zomaar op de gemeente toe te passen, 

maar daar straks meer over. 

Verderop in de geschiedenis van Israël blijkt ook dat er geen 

verbondsautomatisme is. Er is wel verbondstrouw van Gods kant. God stuurt 

telkens profeten naar zijn volk om hen op te roepen hun hart te besnijden. Te 

midden van alle afval zorgt de HEER zelf ervoor dat er 7000 zijn die de knieën 

niet buigen (1 Koningen 19:18). Na het oordeel van de ballingschap ivm de 

onbesnedenheid van het hart van Israël (Jeremia 9:26) zorgt God ervoor dat 

er een rest behouden blijft (Jesaja 10:20-23). Paulus zegt dat hier het 

genadige verkiezende handelen van God openbaar wordt zoals ook in zijn 

eigen tijd het geval was (Romeinen 11:1-10). Ondanks alle ongeloof en 

verwerping van Zijn verbondskinderen, volvoert God zijn plan genadig naar 

Zijn eigen voornemen. God zelf maakt de beloften van Zijn verbond waar, 

dwars door alle menselijke tegenstand heen. 

Er is dus geen verbondsautomatisme, wel Gods verbondstrouw. 

 

Een voorbeeld van verbondsmatig denken in de evangeliën: de gelijkenis 

van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon (Lucas 15). 

Het is opvallend hoe verbondsmatig Jezus dacht. Hij is in staat om in enkele 

gelijkenis duidelijk te maken dat er geen verbondsautomatisme is, maar wel 

verbondstrouw. En dat er aan de éne kant God is die het verbond 

onderhoudt en aan de andere kant de mens die zelf zijn verantwoordelijkheid 

heeft.  

Jezus vertelt de drie bovengenoemde gelijkenissen naar aanleiding van 

opmerkingen van de Farizeeën. Zij vinden het maar niets dat Jezus zondaars 

ontvangt en met hen eet. In hun ogen zijn ze afgevallen en horen ze er niet 

meer bij. Jezus maakt duidelijk dat God hen als schapen van zijn kudde blijft 

beschouwen, als geld dat van Hem is, als een zoon die Hij is kwijtgeraakt. 

Ondanks het feit dat men niet gelooft, is men schaap. Dat kan alleen op 

grond van het verbond zijn. Door het ongeloof is men wel een verloren 

schaap. In de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning komt 

sterk Gods verbondstrouw naar voren: Hij blijft zoeken naar Zijn verloren 

verbondskinderen, Zijn verloren schapen. Deze verbondstrouw wordt 
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zichtbaar in Jezus die als goede herder de verloren schapen van Israël 

opzoekt. 

In de gelijkenis van de verloren zoon komt duidelijk naar voren wat het 

verbond inhoudt: je groeit op in het huis van de Vader. Je mag proeven en 

smaken hoe het is om met de Vader op te trekken. Je bent erfgenaam van 

de Vader. Maar je kunt je erfenis verpatsen. De rijkdom van Gods 

verbondsgaven en beloften kun je naast je neerleggen. Maar als je tot 

bekering komt dan ben je weer van harte welkom. Dan stap je trouwens niet 

in een nieuwe wereld, maar dan kom je thuis. Je hebt innerlijk deel gekregen 

aan de Vader. En het kan zijn dat je dan ontdekt dat zij die wel in het huis van 

de Vader zijn gebleven zelf nog niet innerlijk deel hebben aan de genade 

van God, maar het als een verdienste zien (de Farizeeën, in de gelijkenis). 

 

Trouwens vrijwel alle gelijkenissen van Jezus zijn verbondsmatig van karakter. 

Aan de ene kant is er de schenking van Gods kant in de vorm van de 

wijngaard, de olie, de ponden, de talenten., de uitnodiging voor het 

bruiloftsfeest. Oftewel: Gods ruimhartige genadeaanbod. Aan de andere 

kant is er de vraag of je vruchten opbrengt voor de wijngaardenier, wacht op 

de bruidegom, geloof hebt dat door de liefde werkzaam is en of je wel 

gelovig op de uitnodiging van de bruiloft ingaat. 

Jezus spreekt niet individualistisch over geloof, los van een verbondskader. Hij 

spreekt vanuit het verbond en roept op tot een persoonlijke overgave binnen 

het kader van Gods trouw en genadegaven.  

 

Verbondsmatig denken in de brieven van Paulus 

Niet alleen bij Jezus komen we dit verbondsmatige denken tegen. Ook bij 

Paulus. Een goed voorbeeld daarvan is 1 Korinthiers 10. Daarin stelt hij dat 

Israël wel in Mozes gedoopt is en dronk uit de geestelijke rots die Christus is. Zo 

zijn ook wij gedoopt in Christus oftewel onder Zijn heerschappij gekomen en 

Zijn zorg zoals Israël onder de heerschappij en zorg van Mozes als middelaar 

van het oude verbond. En wij vieren het avondmaal waarin wij geestelijk 

Christus tot ons nemen zoals zij dat ook deden. En toch, zegt Paulus, heeft 

God aan het merendeel van hen geen welgevallen gehad (NBG‟ 51). Of 

zoals het in de NBV staat: „God wees de meesten van hen af.‟  

Dit is een pure vorm van verbondsmatig denken. Aan de éne kant ben je 

opgenomen in het verbond en heb je deel aan de zegeningen van het 

verbond, maar aan de andere kant is er geen verbondsautomatisme. De 

middelaar van het verbond is wel veranderd, de openbaring is nu veel 

helderder, maar de principes en de structuur van het verbond zijn niet 

veranderd. Daarom kan Paulus ook zo maar stellen dat zij ons ten voorbeeld 

zijn gesteld. Daarom, wie meent te staan zie toe, dat hij niet valle. Denk niet 

dat je kunt leunen op de verbondstekenen en zegelen en de 

verbondsmaaltijd. Zo van: “ als ik daar deel aan heb, dan zit het wel goed 

met mij”. Nee, God vraagt geloofsovergave en volharding. Gearriveerdheid 

en gemakzucht zijn dodelijk. 
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Paulus spreekt hier trouwens tot heidenen. Maar hij ziet ze zo sterk 

opgenomen in het nieuwe verbond en als medeburgers van Israel dat hij 

spreekt over “onze vaderen”. 

Tegelijkertijd waarschuwt hij ook voor verbondsautomatisme als men zou 

denken: wij hebben nu deel gekregen aan de burgerrechten en beloften 

van Israel. Wij zijn nu beter dan de Israëlieten die menen op grond van 

werken behouden te worden (Romeinen 10). Want jullie, zegt Paulus, zijn 

geënt op de saprijke wortel van de olijf (namelijk de beloften van Gods 

verbond met Israël). Maar als God zelfs de heilige takken wegbreekt, zal Hij 

jullie ook niet sparen. Ga de zegen waarin je mag delen door geloof niet 

gebruiken om je te verheffen maar breng de heilige takken tot jaloersheid. En 

vergeet niet dat je door ongeloof de zegeningen van het verbond verspeelt. 

Ja dat je afgebroken zult worden. Zonder geloof verspeel je de zegeningen 

van het verbond. 
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5. Ik zal met het huis van Israël en Juda een nieuw 

verbond sluiten De relatie tussen het oude en het nieuwe verbond 

 

Het is duidelijk hoe God in het oude verbond met Zijn volk omging. De 

kernvraag is: mag je die heilsordelijke manier van werken ook doortrekken 

naar het nieuwe verbond. Of is het zo dat er heilshistorisch zo‟n ingrijpende 

verandering heeft plaatsgevonden dat die lijn niet doorgetrokken mag 

worden. Anders gezegd in het kader van ons onderwerp: mogen kinderen 

gedoopt worden om zo opgenomen te worden in het nieuwe verbond als 

erfgenamen van het koninkrijk en via de weg van bekering en geloof er 

innerlijk deel aan te krijgen. Of is het alleen geoorloofd bewust gelovigen te 

dopen als teken en zegel van het nieuwe verbond? Wat is het nieuwe van 

het nieuwe verbond. Betekent nieuw: heel anders? Of vernieuwend, 

versterkend? Het antwoord op deze vraag heeft invloed op de vraag of de 

kinderen ook zijn opgenomen in het nieuwe verbond of niet. 

 

Een nieuw verbond, anders dan ik met hun voorouders sloot (Jer 31:32) 

In de commentaren hierop zijn er uitleggers die zeggen: het oude verbond 

was nationaal en uitwendig en ook voorwaardelijk, dat betekent:  je kon het 

verbreken. Het nieuwe verbond is individueel, inwendig en onvoorwaardelijk, 

dat betekent: je kunt het niet verbreken. Er is pas een verbond als er 

persoonlijk geloof is door de Heilige Geest. En dan is de doop ook teken van 

je behoud. Want als je eenmaal bij Jezus hoort ga je nooit meer verloren. Dat 

verbond kun je niet meer verbreken. Hier wordt dus het “anders dan ik met 

uw voorouders sloot” ingevuld als: er is een breuk in Gods manier van werken, 

Hij gaat het totaal anders aanpakken. 

 

Anderen zeggen dat de zin: “anders dan ik met hun voorouders sloot” 

betrekking heeft op het Sinaïtisch verbond. Oftewel het verbond dat God bij 

de Sinaï sloot met Israël. Het blijkt dat de instellingen van dit verbond niet de 

uitwerking heeft die het had moeten hebben. Met het nieuwe verbond 

verbetert God het sinaïtisch verbond en vervult zo Zijn oorspronkelijke 

bedoeling op een veel dieper niveau. 

Om dit te begrijpen moeten we even terug naar de tijd dat Israël uit Egypte 

trok. God had zijn volk uit het land bevrijd en zijn passie was om van dit volk 

een koninkrijk van priester, een heilig volk te maken (Exodus 19:6). Met dat 

voor ogen wordt het verbond gesloten in Exodus 24. Al gauw is er een grote 

teleurstelling als het volk het gouden kalf aanbidt. De enige stam die voor 

Gods eer opkomt is de stam van Levi. Zij worden hierop de priesters die 

bemiddelen tussen God en Zijn volk. Dus geen priesterlijk volk meer, maar een 

volk met enkele priesters. In de loop van de tijd blijkt dat de priesters als 

middelaars tussen God en het volk ook niet goed functioneren. Bovendien 

blijkt dat de schaduwdienst wel het evangelie verkondigt, maar nog niet in 

haar volle kracht. Daarom moest het middelaarschap verbeterd worden. In 
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Hebreeën wordt ons uitgelegd dat dit vervuld is in Christus. In Hebreeën 10 

wordt duidelijk dat door de komst van de betere en volmaakte middelaar het 

verbond ook veel beter is geworden. Daardoor werkt de vergeving veel 

krachtiger door in ons leven en kan de Heilige Geest ook veel krachtiger 

doorwerken. Door het weghalen van de tussenlaag van de priesterstand 

heeft het nieuwe verbond veel meer impact en werkt veel krachtiger. Dit is 

duidelijk zichtbaar in de werking van de Heilige Geest die onder het nieuwe 

verbond nu ook veel krachtiger kan werken dan onder het oude verbond. 

Onder het nieuwe verbond werkt de genade krachtiger, maar ook het 

oordeel. In datzelfde hoofdstuk van Hebreeën 10 wordt gesproken over het 

oordeel van God. Indien wij geheiligd zijn door het bloed en het vervolgens 

verwerpen zal God ons zwaarder oordelen dan onder het oude verbond (26-

32). De HEER zal zelf zijn volk oordelen. Ook hier zie je dat je opgenomen kunt 

worden in het nieuwe verbond, maar door ongeloof kunt afvallen. Het is dus 

blijkbaar niet zo dat iedereen onder het nieuwe verbond inwendig deel heeft 

aan de inhoud van het verbond en dat het allemaal onverbrekelijk is. 

 

De vervulling van de belofte: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen 

Het is niet moeilijk om de vervulling van deze profetie te herkennen in de 

uitstorting van de Heilige Geest. Daar zien we dat wat hier beloofd is in 

vervulling gaan. En zo geeft God telkens zijn Geest om mensen van binnenuit 

met Hem te verbinden. En het blijkt dat deze zegen van het nieuwe verbond 

niet aan leeftijd is gebonden. Zij geldt voor de kleinste tot de grootste. Wat 

voor ons interessant is, is dat uit niets blijkt dat het nieuwe verbond alleen voor 

volwassenen zou zijn. Aan de andere kant heeft iedereen wel een 

persoonlijke geloofsrelatie en kent men Hem van groot tot klein. God maakt 

in deze belofte duidelijk wat Hij wil: Hij wil dat wij Hem kennen van groot tot 

klein. Zo is Hij ons tot een God en zijn wij Hem tot een volk, van groot tot klein. 

 

De beperkte vervulling na pinksteren en de totale vervulling bij de 

wederkomst 

Na pinksteren mag de hele gemeente, van klein tot groot zich verheugen in 

de krachtige werking van Gods Geest. Zij mag leven met de nieuwe 

middellaar en een veel krachtiger  en beter verbond, met veel krachtiger en 

betere beloften (Hebreeën 8:6). En toch ervaren we dat er een verschil is 

tussen de totale vervulling van deze belofte en de werkelijkheid van het 

gemeenteleven. Wij merken dat Gods beloften wel deugen, maar dat er 

toch ook altijd weer ongeloof en afval is. Jezus zegt dat de kwaden en de 

goeden nog gemengd zijn (Matth 13). Dat komt omdat wij nog in de tijd 

leven tot aan de wederkomst. Pas dan zal Gods belofte en Gods verlangen 

totaal vervuld zijn. Dan zullen er geen huichelaars en ongelovigen meer zijn 

onder het volk van God (Op 21:8). Dan is er de volledige vervulling van het 

woord: Ik zal hun tot een God zijn en zij mijn volk (Openbaring 21:3). Dan is het 

nieuwe verbond tot z‟n totale vervulling gekomen. Tot die tijd zal het nieuwe 

verbond altijd een gemengd karakter dragen. Dan zijn er nog dwaze en wijze 

maagden, dan zijn er verachters van het bloed waardoor ze geheiligd 
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waren, mensen die geproefd en gesmaakt hebben van de krachten van de 

toekomende eeuw maar zich daar van hebben afgekeerd (Hebr 6:5,6) en zijn 

er nog kinderen van het koninkrijk die buiten geworpen zullen worden (Matth 

8:12) 

 

Het nieuwe verbond: van de kleinste tot de grootste Hem kennen. 

Als de HEER het nieuwe verbond beschrijft krijg je niet de indruk dat daar 

alleen maar volwassenen bij horen. De uitdrukking van de kleinste tot de 

grootste is behoorlijk duidelijk. Nu zou je nog kunnen zeggen dat baby‟s en 

kleine kinderen niet echt kunnen geloven en dat je deze zinnen dus niet op 

hen kunt toepassen. Wat dat betreft kunnen wij niets anders doen dan 

luisteren naar de Schrift. En dan blijkt dat er een opmerkelijke vrijmoedigheid 

is met betrekking tot kinderen en baby‟s. Zo lezen we dat Johannes de doper 

al vervuld is met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is 

(Lucas 1:15). Het is zelfs zo dat als Maria (met Jezus in de buik) Elisabeth 

ontmoet (met Johannes in de buik) dat Johannes door de Heilige Geest 

opspringt van vreugde (Lucas 1:39-45). Johannes (her)kende Jezus al voordat 

hij geboren was! Bij de intocht van Jeruzalem zijn er kinderen die Jezus 

toezingen: Hosanna, voor de Zoon van David. De Farizeeën zijn hier 

verontwaardigd over en zeggen tegen Jezus: Hoort u wat zij zeggen? In de 

trend van: zij snappen niet wat ze zeggen, daar zijn ze veel te klein voor, dat 

begrijpen zij nog niet. Jezus zegt niet: ach het zijn nog kinderen, later zullen ze 

het begrijpen. Nee Hij zegt: Jazeker heb ik het gehoord!! Hebt u dan nooit 

gelezen: Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een loflied 

laten zingen? (Mattheus 21:15,16). Opmerkelijk is dat Jezus zelfs zuigelingen 

noemt die tot eer van God kunnen zingen. Het aanbidden van God beperkt 

Hij niet tot de leeftijd waarbij we dit met ons verstand begrijpen. Bekend zijn 

de gedeeltes waarbij ouders hun kinderen/baby‟s in contact met Jezus willen 

brengen (Lucas 18:15 spreekt over “ook de zuigelingen”, Marcus en Mattheus 

spreken meer over kinderen in het algemeen). De discipelen willen niet dat 

Jezus daar mee lastig gevallen wordt. Maar Jezus maakt juist duidelijk dat zij 

bij het koninkrijk van God horen. Het betreft hier de kinderen die nog leefden 

onder het oude verbond. Zouden zij er onder het nieuwe verbond dan niet bij 

horen? In Jeremia 31 zegt God wie er tot het nieuwe verbond horen qua 

leeftijd: van de kleinste tot de grootste. Jezus stelt telkens de kinderen (de 

kleinste) ten voorbeeld voor de oudste: Het koninkrijk behoort toe aan wie is 

zoals zij!!! 

 

Een nieuw verbond met het huis van Israël en Juda 

Voor ons denken over wie tot het nieuwe verbond horen en het teken van dit 

nieuwe verbond krijgen is het belangrijk om te beseffen dat het nieuwe 

verbond in eerste instantie voor het volk Israël bedoeld is. De heidenen 

mogen er later bij ingelijfd worden. Het is belangrijk om te beseffen dat de 

eerste gelovigen in Jezus Christus Israëlieten waren. Mensen die gewend 

waren om in het verbond met God te leven, samen met hun kinderen. Ze 

wisten niet anders. Nu blijkt dat het nieuwe verbond in elk opzicht een 
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verbetering is. Het overtreft het oude verbond glansrijk. Stel je nu eens voor 

dat er een Joods gezin tot geloof komt in Jezus en Hem aanvaardt als hun 

Heer en Heiland. Nu zij door het geloof de inhoud van het nieuwe verbond 

deelachtig zijn geworden willen ze zich laten dopen. Moet je voorstellen dat 

de apostelen zeggen: jullie die bewust geloven kan ik wel dopen. Maar met 

jullie kleine kinderen moeten we nog even wachten tot ze tot een 

persoonlijke geloofskeuze zijn gekomen. Ik denk dat dit voor elke Israëliet 

schokkend geweest zou zijn. Als dit zo was zou er wel heel wat over 

geschreven moeten zijn in het Nieuwe Testament. Trouwens dat Nieuwe 

Testament is pas zo‟n 20 jaar later geschreven. Tot die tijd moesten ze het 

gewoon doen met de enige tekst uit het Oude Testament: „Ik zal een nieuw 

verbond oprichten en de grootste tot de kleinste horen daarbij.‟ Wat dat 

betreft was het voor elke Israëliet duidelijk dat hun kinderen bij dat nieuwe 

verbond hoorden en dus ook het teken van het nieuwe verbond ontvingen. 

 

Voor u is de belofte en voor uw kinderen 

Met de profetie van Jeremia in het achterhoofd lees je deze uitspraak van 

Petrus ook anders. Hij wil gewoon zeggen dat de beloften van het nieuwe 

verbond niet alleen voor de gelovigen gelden die daar waren, maar ook 

voor hun kinderen. Aan de kleinste tot de grootste wil God Zijn Geest geven. 

Deze belofte van de Geest die betrekking heeft op de profetie uit Jeremia is 

een citaat uit de profeet Joel. In Handelingen worden volwassenen 

aangesproken omdat die op het pinksterfeest zijn en ver moesten reizen. 

Meestal waren de vrouwen en hun kinderen thuis. Tegen deze volwassenen 

zegt Petrus dat de belofte ook voor hun kinderen is. In Joël wordt deze zelfde 

profetie niet alleen voor de volwassen mannen uitgesproken maar ook voor 

de kinderen. In Joël 2:16 staat dat heel het volk Israël bijeen gebracht 

moeten worden. “Breng de oude mensen tezamen, verzamel de kinderen, 

ook de kleintjes aan de borst” Tot hen is de profetie uitgesproken dat God zijn 

Geest op alle vlees zou uitstorten. Deze belofte is voor de kleinste tot de 

grootste omdat zij bij Gods verbondsvolk horen: voor u en uw kinderen. 

 

En voor allen die ver weg zijn 

Het bijzondere voor de Israëlieten was niet zozeer dat de kinderen bij het 

nieuwe verbond hoorden. Het bijzondere was dat ook de heidenen erbij 

mochten gaan horen. Dat zij medeburgers van Israël zouden worden, mede-

erfgenamen van de beloften. En hoewel Petrus het hier uitspreekt, heeft hij 

toch nog wel een visioen van God nodig om hem over de streep te trekken 

(Handelingen 10). Als Petrus ziet dat Cornelis de Heilige Geest ontvangt doopt 

hij hem en zijn huis. Dat was raar en nieuw. Daar was men behoorlijk van 

onderste boven. Vervolgens speelt niet de vraag of kinderen wel of niet 

gedoopt mochten worden, maar of de heidenen die gedoopt waren ook 

nog niet besneden moesten worden (zie vorige hoofdstukken over de 

huisteksten). De grote verrassing was dat God zijn nieuwe verbond ontsloot 

voor de volkeren. Je hoefde alleen maar te geloven en alleen maar gedoopt 

te worden, meer hoefde je niet. Wat was de drempel tot het nieuwe verbond 
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laag geworden. En wat stroomden de volkeren binnen in de loop der tijden. 

Ze werden geënt op de wijnstok, ingelijfd bij het verbondvolk dat door God 

vanaf Abraham in stand was gehouden met als doel Abraham tot zegen van 

alle volkeren te laten zijn. 

Ook in Romeinen 11 wijst Paulus erop dat medeburger van Israël worden een 

voorrecht is wat je kunt verspelen. Als je denkt dat je kunt leunen op de 

beloften zonder geloof, dan heb je het mis. Want als je niet gelooft zul je weer 

afgekapt worden en niet meer deel hebben aan de zegeningen van het 

nieuwe verbond (Romeinen 11:22) 

 

Relatie oude en nieuwe verbond: vervulling en verdieping 

In het nadenken over de doop is de relatie tussen het oude en nieuwe 

verbond van wezenlijk belang. Wordt er vooral een breuk ervaren tussen die 

twee dan zal men geneigd zijn tot volwassendoop. Wordt continuïteit wat 

structuur en principes betreft benadrukt dan zal men eerder geneigd zijn om 

ook kinderen te dopen. 

Nu is het zo dat er allerlei gebruiken en gewoonten afgeschaft zijn onder het 

nieuwe verbond. Het zou de suggestie kunnen wekken dat er dus een 

duidelijke breuk is. Maar dit kan ook anders bezien worden, namelijk vanuit 

het perspectief van vervulling en verdieping. 

Een duidelijk voorbeeld hiervan is het offer van Christus. Zijn offer is de 

vervulling van de offers onder het oude verbond. Al deze offers verwezen 

naar Hem. Nu dit offer door Hem is gebracht zijn de dierenoffers niet meer 

nodig. Het offer van Christus is ook volmaakt en niet gebrekkig. Daardoor is 

de praktijk van de dierenoffers niet meer nodig. Er is dus afschaffing door 

vervulling. Daar waar het voor was, namelijk verwijzing naar Christus offer, is 

niet meer nodig, en kan dus afgeschaft worden. 

Hetzelfde kan gezegd worden van het heilig avondmaal. De achtergrond 

van het heilig avondmaal is de pesachmaaltijd. Met deze maaltijd herdacht 

men de uittocht uit Egypte en de bevrijding uit de slavernij. Christus maakt 

duidelijk dat Hij het lam van God is dat geslacht is (zoals bij het pesach). Hij 

bevrijdt de mensen uit de macht van de duisternis, uit de macht van de boze 

(in OT gesymboliseerd door farao). De bevrijding die men vierde was een 

heen wijzing naar Zijn bevrijdend sterven en opstaan, Zijn verbreken van de 

machten van de duisternis. Het avondmaal is de vervulling van de pesach. 

Dat wat in de pesachmaaltijd werd gevierd is vervuld in Christus en vindt nu 

zijn vorm in het heilig avondmaal. 

Zo is ook de doop de vervulling van de besnijdenis. Het bloedige teken van 

de besnijdenis is na het bloedige offer van Christus niet meer nodig. Het teken 

van de besnijdenis vindt in de doop een verdere ontvouwing. Dat wat in de 

besnijdenis nog ingepakt was, wordt uitgepakt in de doop. In de besnijdenis 

zat de vergeving, wedergeboorte en nieuwe schepping zijn wel in, maar was 

nog niet heel duidelijk. Zij verwees op schaduwachtige wijze naar het 

volbrachte werk van Christus. In de doop is dit veel duidelijker geworden. Zij 

verwijst er in alle duidelijkheid naar terug. Dopen is niet anders als verbonden 

worden met het volbrachte werk van Christus. Bovendien is de vervulling van 
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de doop ook een verbreding. Nu krijgen ook vrouwen het teken van het 

nieuwe verbond, waarbij onder het oude verbond alleen mannen en jongens 

dit teken kregen. In Christus is er geen sprake meer van man of vrouw, zij zijn 

allen één in Hem (Gal 3:28) Verder wordt het verbreed naar alle volkeren. Dit 

was altijd al de bedoeling, maar gebeurde onder het oude verbond maar 

mondjesmaat. Met het nieuwe verbond vindt het ruimhartig plaats. Vandaar 

dat Christus zegt: ga heen en maak alle volkeren tot mijn discipelen en doopt 

hen in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Geen vervangingsleer, maar vervulling en enting. 

Al spoedig ging men stellen dat God de kerk als het nieuwe Israël in plaats 

van het volk Israël heeft gesteld. Dit noemen we de zogenaamde 

vervangingsleer. Het onderwerp is te  breed om er nu diep op in te gaan. Wat 

wel gesteld kan worden  is dat God Zijn volk Israël vernieuwd door middel van 

diepere vervulling van het verbond en door de inenting van de heidenen in 

Israël. Dit vernieuwde Israël bestaat uit messiasbelijdende joden en heidenen. 

Zij dienen als een instrument in Gods hand om het volk Israël tot jaloersheid en 

overgave te bewegen aan de gekomen messias, Jezus. Uit dit feit en dat er 

altijd een rest is die Jezus belijdt als Messias blijkt Gods trouw aan zijn volk. Als 

de volheid der gelovigen-uit-de-volken in het Koninkrijk der hemelen is 

ingegaan, dan blijft de verwachting dat de volheid van Israël Christus zal 

aanvaarden en zalig zal worden (Rom 11:25,26). Zo promoot Romeinen 9-11 

geen twee wegen leer, maar wel Gods verbondstrouw aan het volk Israël.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
  Zie Wentsel, Dogmatiek deel 4a, pag 365-375  
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6. De dooppraktijk in de kerkgeschiedenis 
 

Naast de onderbouwing vanuit de Bijbel is het ook goed om te kijken naar de 

geschiedenis van de kerk. Wat leert die ons over de doop van volwassenen 

en kinderen? Dat betekent niet dat de kerkgeschiedenis doorslaggevend is. 

Vanaf het begin zijn er altijd dwalingen in de kerk geweest, dus dat kan ook 

wat de dooppraktijk betreft zo zijn. Aan de andere kant mogen we ook iets 

van Gods leiding door de Heilige Geest erkennen waarvan Jezus gezegd 

heeft: Hij zal u in de waarheid leiden. 

 

Weinig gegevens 

Allereerst moet er gezegd worden dat er zeker in de eerste eeuwen weinig 

gegevens zijn over de dooppraktijk. De praktijk was in de zendingssituatie nog 

duidelijk op het dopen van volwassenen gericht. Via de summiere 

getuigenissen die er zijn, concludeert men dat er ook kinderen gedoopt zijn. 

In de beginperiode lijkt het zo te zijn dat er zowel volwassendoop als 

kinderdoop was. Ze bestonden naast elkaar. Sommigen stelde hun doop uit 

om zo meer effect ervan te krijgen in de overtuiging dat de doop al je 

zonden uitwist die je gedaan hebt.  

 

Eerste geschriften (185-250) 

In de vroege geschriften zijn er wel aanwijzingen dat men kinderen doopte, 

maar die zijn summier en discutabel. Het eerste duidelijke geschrift waarin er 

expliciet over gesproken wordt is van Hyppolytus van Rome (ongeveer 220). 

Hij  zegt in de hem toegeschreven  kerkorde: “In de eerste plaats moet ge de 

kinderen dopen. Allen die zelf spreken kunnen, moeten zelf spreken. Maar 

voor degenen die nog niet zelf kunnen spreken moeten de ouders spreken of 

iemand anders die tot de familie behoort. Aansluitend daaraan moet ge de 

volwassen mannen dopen en tenslotte de vrouwen.” 

In de andere geschriften die er zijn over de kinderdoop geeft men telkens 

aan dat men teruggaat op de apostolische traditie. Dit moet ook wel omdat 

de kinderdoop overal was. Er is geen  uitgewerkte theologie te vinden.  

Was er dan geen discussie? Jawel. Iemand als Tertulianus (160-220) stelde 

kritische vragen bij de kinderdoop. Hij vraagt zich af of de last voor de ouders 

en peetouders niet te zwaar is (blijkbaar bestond dat toen al). En als zij 

voortijdig sterven, kunnen zij hun belofte niet waarmaken (gezien de 

vervolgingen in die tijd een belangrijk punt).  Bovendien zijn kinderen 

onschuldig en kunnen ze de doop wel later ontvangen. Op latere leeftijd 

komt er een verandering in zijn denken en spreekt hij niet alleen over de grote 

populariteit van de kinderdoop in de kerk, maar pleit hij zelfs voor deze 

praktijk. 

Wanneer aan Cyprianus in 250 een vraag over de doop gesteld wordt, dan 

blijkt dat de kinderdoop voor hem een normale christelijke traditie is die niet 

verdedigd hoeft te worden. Hij verklaart in zijn antwoord over de doop dat 

“één en dezelfde genade voor allen, hetzij kinderen en onmondigen, hetzij 
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ouderen, geldt”. Hij verdedigt de kinderdoop niet om de afwassing van de 

zonde, maar om de genade en het nieuwe leven die hij schenkt. Cyprianus 

dringt er op aan dat de doop voor de achtste dag plaatsvindt, “omdat aan 

geen enkel mens, en op geen enkel ogenblik, de barmhartigheid en de 

genade Gods, waarvan de bediening aan de kerk en aan haar alleen is 

toevertrouwd, onthouden mogen worden”. 10 

 

Vanaf de 4e eeuw 

Vanaf de 4e eeuw wordt de kinderdoop steeds prominenter en meer 

theologisch onderbouwd. In deze tijd werden nog steeds veel mensen 

volwassen gedoopt om de eenvoudige reden dat de heidenen de kerk 

binnenstroomden. Men is niet zozeer bezig met de vraag of kinderen 

gedoopt mogen worden als wel met de vraag hoe men op een 

verantwoorde wijze deze nieuwkomers in de kerk inleidt door middel van 

gedegen catechese om zo vervlakking te voorkomen. Zowel kinderdoop als 

het uitstellen van de doop bestonden naast elkaar. Met Augustinus komt er 

een verdere theologische doordenking van de doop.  Hij maakt in de strijd 

met de donatisten en pelagianen duidelijk dat de doop het zichtbare Woord, 

de zichtbare vorm van de onzichtbare genade is. Door de doop word je in 

het aardse lichaam van Christus gedoopt. De doop is echter geen 

eindstation. Wat in de doop beloofd en verzegeld wordt, moet worden 

gevolgd door de bekering van het hart en een persoonlijk geloof. Het heil van 

de mens bestaat uit de vereniging van beide (nl. doop en bekering). De 

doop van kinderen is Gods genadig antwoord op de verlorenheid van een 

kind.11 

 

De middeleeuwen (500-1500) 

In deze tijd was men druk bezig met de kerstening van Europa. Wat de 

dooppraktijk betreft is er een hele ontwikkeling. Men doopt in open en het 

liefst stromend water. Na de vrede van Constantijn de Grote worden er bij de 

basilieken aparte doophuizen gebouwd. De doop door onderdompeling was 

algemeen gebruik. Het doopbassin bestond uit een meestal achthoekig 

bassin in de vloer van het doophuis. Acht is symbool voor de wedergeboorte. 

De oude schepping was in zeven dagen voltooid en daarom begint met 

acht de vernieuwing. Er was vaak een waterbak waaruit vers water vloeide 

als beeld van de Bron des levens. Aangezien de dopelingen ontkleed in het 

doopvont moesten gaan, was er een zijmuur of afscheiding, waardoor de 

seksen gescheiden bleven. Wanneer de dopeling zich ontkleed en in het 

water begeven had, kwam de diaken en dompelde hem driemaal met het 

hoofd onder water. Van Otto van Bamberg, de apostel van Pommeren 

(Noord-Polen) in de twaalfde eeuw, weten wij dat hij in zijn doophuis drie 

houten kuipen of tonnen deed aanbrengen, die in de bodem werden 

                                                 
10

 Rondom het doopvont pag 137-152 

11
  Rondom het doopvont, pag 152-166 



30 

 

geplaatst, zodat de mondingen ongeveer anderhalve voet boven de grond 

uitkwamen. Eén diende voor de mannen, de andere voor de vrouwen, de 

derde voor de kinderen. Boven iedere kuip hingen gordijnen, zodat zelfs de 

priesters de dopelingen in het bad niet konden zien. In het winterseizoen 

werden de kuipen met warm of lauw water gevuld. Wat Otto Bamberg in 

Pommeren deed, gebeurde zeer waarschijnlijk ook in onze streek. 

Langzaam maar zeker is men van onderdompeling overgegaan op 

begieting. Eeuwenlang hebben beide praktijken naast elkaar bestaan. In 

1311 blijkt op het concilie van Ravenna dat men de vrije keus liet tussen 

onderdompeling en begieting. Langzaam maar zeker werd het doopbassin 

los van de kerk of achter in de kerk vervangen door het doopvont voor in de 

kerk. 

 

De reformatie 

In de tijd van de reformatie kwam er geen breuk met de dooppraktijk. Men 

ging niet over tot herdoop, maar tot vernieuwing en verdieping van de 

bestaande dooppraktijk. Bij de reformatoren staat de prediking van Gods 

beloften centraal, die via de sacramenten betekend (uitgebeeld) en 

verzegeld worden. Het doel was om de bestaande kerk te zuiveren, niet om 

een nieuwe kerk te stichten. Sommigen ging dit niet ver genoeg. Ook het stuk 

van de doop behoorde tot de dwalingen van het pausdom en moest 

radicaal vervangen worden12 

Het punt waar het om draait is dat van de heilige gemeente. Tegenstanders 

van de kinderdoop zijn van oordeel, dat men alleen hen in de gemeente 

mag opnemen, die de vruchten van de Geest vertonen. De volwassendoop 

is een instrument om de heiligheid van de gemeente te bewaren. 

Hiertegenover wordt gesteld dat men geen gemeente van heiligen kan 

bewerken door de volwassendoop. De kinderdoop sluit ook de tucht over 

doopleden niet uit. De doop van kinderen is niet vrijblijvend. Het is de 

uitdrukking van de plicht die krachtens het verbond op ons rust om God te 

dienen. Kinderen zijn niet vrij om zelf te kiezen of hij/zij Christus dan wel de 

satan wil dienen: „Het past een kind niet om te overwegen of hij zich 

gehoorzaam zal betonen aan zijn vader of niet. Door de doop rust  het heil 

van God op de kinderen. Wat tot troost is in moeite en pijn en verdriet en bij 

overlijden (zoals toen veel voorkwam, van de 10 kinderen bereikten veelal 

maar 2 of 3 de volwassen leeftijd). De ouders worden door de doop krachtig 

aangespoord om hun kinderen in de ware vroomheid op te voeden. Voor 

kinderen is het vooral van betekenis, omdat ze gerekend worden tot Gods 

volk en van jongsaf onder hen zich mogen bewegen, die het Woord Gods en 

zijn dienst bewaren. Door de kinderdoop niet toe te passen maakt men zich 

schuldig aan het kwaad dat zij (de wederdopers) aan de bediening van dit 

sacrament toeschrijven. 

 

                                                 
12

 Rondom het doopvont, pag 167-194 
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Door de gesprekken met de dopersen is de overtuiging gerijpt dat de 

incorporatie in de gemeente bij de doop een eigen beslissing niet vervangt, 

maar eist. Praktisch kreeg dit vorm door middel van de openbare 

geloofsbelijdenis waarbij men teruggreep op de gedachte van de bar 

mitswa onder het oude verbond. 

Wat zowel de reformatoren als de dopersen vervulde was een verlangen 

naar een aan Christus toegewijde geloofsgemeenschap. De visie en de 

middelen hoe men daar toe moest komen verschilden qua bediening van de 

doop. Bij beiden stond de noodzaak van bekering en geloof centraal. Door 

het gesprek met de dopersen hebben de reformatoren zich ook 

aangespoord gevoeld om de heiligheid van de kerk te bewaken en de tucht 

en het vermaan in ere te herstellen. Anders gezegd: hoewel men het niet met 

elkaar eens werd, beïnvloedde men elkaar wel en scherpte men elkaar ook 

op.13 

 

Het puritanisme 

Het puritanisme is een beweging in Engeland die de principes van reformatie 

verder wil doorvoeren in de Anglicaanse kerk. Zij wilden puur zijn: zuiver in de 

leer, zuiver in de vormgeving van de eredienst, zuiver in de uitleving van het 

geloof. En achter dit alles stond het verlangen om aan het Woord Gods een 

volstrekt gezaghebbende plaats toe te kennen in alle verbanden waarin volk 

en overheid, de kerk en individuele christenen tot elkaar staan. Wat de doop 

betreft wilden de puriteinen af van de privaatdoop aan huis . De doop hoort 

thuis in de eredienst, want zij is onlosmakelijk verbonden met het Woord en de 

verkondiging daarvan. Er werd een steeds sterker onderscheid gemaakt 

tussen de uitwendige doopbediening en de daadwerkelijke genade van 

God. Dat laatste is een geestelijke zaak, die ons alleen ten deel valt door het 

ware geloof, gewerkt door de Heilige Geest. 

Bleven de meeste puriteinen binnen de Anglicaanse kerk, er waren er ook die 

zich er van losmaakten. De veruitwendigde dooppraktijk in de staatskerk, de 

brede band van ongelovige en goddeloze leden maakte dat men zich 

losmaakte van deze kerk. De band tussen geloof en doop werd weer 

hersteld. Men bleef wel kinderen dopen, maar alleen als er nadrukkelijk 

geloof was van de ouders en er een belofte voor geloofsopvoeding was. De 

baptistenbeweging is een verdere radicalisering van deze 

congregationalisten (zoals ze genoemd werden). Over en weer beïnvloede 

men elkaar. 

 

Baxter (1615-1691) 

Een voorbeeld van hoe de discussie over de volwassendoop en de 

kinderdoop mensen bezighield is te zien in het leven van de puritein R.Baxter. 

Hij zat tussen twee vuren in: aan de ene kant de anglicaanse traditie waar 

                                                 
13

 Rondom het doopvont pag 221-295 vooral Bucer heeft veel met de dopersen gesproken en zijn kerkbegrip is 

er door gestempeld en heeft grote invloed gehad in de reformatorische kerken 
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gedoopte kinderen automatisch als kinderen van God beschouwd werden 

en aan de andere kant de toenemende invloed van de baptisten. Lange tijd 

heeft hij zelf in de richting van de volwassendoop gedacht. Hij had geen 

vrijmoedigheid om kinderen, ook zijn eigen kinderen niet, te dopen. Hij heeft 

eerst de volwassendoop verdedigd. Later is hij echter met grote 

vrijmoedigheid de kinderdoop gaan voorstaan en heeft deze tegenover de 

baptisten met klem verdedigd. Hij ging over deze kwestie in debat met 

voorstanders van de volwassendoop. Deze discussies werden in het 

openbaar gehouden en trokken massa‟s mensen. In een onverwarmde kerk 

in de winter was men van 10.00-17.00 in discussie in bomvolle kerken. Het hield 

de gemoederen danig bezig. Men verketterde elkaar niet, althans Baxter 

niet. Voor hem was het al of niet aanvaarden van de kinderdoop geen 

kerkscheidende kwestie. Maar de zaak was wel een pittige discussie waard. 

Baxter legt de relatie tussen verbond en geloof. Voor hem betekende de 

nadruk op geloof geen verzwakking van het verbond. Hij verbindt die juist, 

terwijl bij de baptisten die verbinding ontbreekt ten gunste van het geloof en 

ten koste van het verbond. 

Voor Baxter bestond het objectieve karakter van de doop daaruit, dat hij 

zegel is van de verbondsbelofte. Anderzijds gaat het om het geloven in die 

belofte. Het verbond schept de bedding voor het geloof. 

We moeten onze kinderen opvoeden tot geloof zowel in het gezin als in de 

kerk. Dat betekent dat er niet alleen gepreekt wordt, maar ook pastorale 

begeleiding is van het geestelijk leven. Op deze wijze wordt er een 

voedingsbodem gelegd, waaruit het geloof kan opbloeien. De genezing van 

de kerk begint daar waar de geestelijke opvoeding van ouders en 

nageslacht met volle ernst behartigd wordt. Het gaat om een verhouding 

tussen herder en kudde, waarin het leiden en het voeden centraal staan. 

Voor Baxter was het lidmaat van de kerk zijn een geschiedenis van 

voortdurend gevoed en geleid worden en zodoende groeien in de genade, 

te beginnen met de doop.14 

 

De contacten tussen de puriteinen en baptisten 

Ondanks de verschillen over de doop waren de contacten over en weer 

goed. Het kwam voor dat binnen één gemeente zowel voorstanders van de 

kinderdoop als van de volwassendoop waren en dat ze elkaar de ruimte 

gaven. Wat zij namelijk gemeenschappelijk hadden, was, dat zij allen grote 

waarde hechtten aan het geestelijk leven des geloofs. Dit stond centraal en 

daarin wisten zij zich één. Men verstond elkaar van binnenuit en in de 

hoofdzaken wist men zich één. Men was ook één in het besef dat het 

gedoopt zijn (als kind of volwassen) op zich weinig te betekenen had, maar 

dat het zijn waarheid en kracht moest bewijzen in de praktijk van de 

vroomheid.  
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 Rondom het doopvont, pag 342,345 
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Herhaling van grondpatronen 

Naarmate de geschiedenis vordert vindt er een herhaling van grondpatronen 

plaats. Als er vervlakking van de kerk intreedt vanwege 

verbondsautomatisme of vrijblijvendheid ten opzichte van de kern van het 

evangelie, ontstaan er bewegingen die terug willen naar de kernwaarheden 

van de Schrift en die door middel van bekering en geloof intensief willen 

beleven en verbreiden in de kerk. 

Binnen deze hervormings- of vernieuwingsbewegingen zijn er die binnen de 

bestaande structuren willen werken waarbij het verbondsmatige denken 

gehandhaafd blijft. Grote nadruk op persoonlijk geloof en levensheiliging zijn 

items die men inbrengt in de bestaande kerken. Soms worden er ook nieuwe 

kerken gesticht omdat men de overtuiging heeft dat de bestaande kerk te 

ver is afgedwaald om nog omgevormd te kunnen worden (met vele 

gereformeerde kerkgenootschappen tot gevolg in Nederland).  

Er zijn er ook die overtuigd raken dat juist het verbondsmatige denken en 

handelen de oorzaak van alle kwaad is. Er komt een éénzijdige nadruk op 

geloof en discipelschap te liggen. Lopen de verbondsmatige denkers het 

gevaar om in verbondsautomatisme terug te vallen. De geloofsdopers lopen 

het gevaar door vergaande individualisering van het geloof te versplinteren 

en te verdampen. Het blijkt dat op welke manier men de doop ook benadert 

er geen waterdicht systeem van te maken is. De gebrokenheid en 

teleurstelling zal altijd deel blijven van de kerk tot aan de wederkomst. 

 

De verschillen in visie op de doop hebben soms tot diepe kloven geleid en 

veroordeling van elkaar. Er zijn er ook die het gesprek hebben gezocht en 

elkaars standpunten hebben verdiept en versterkt. De kinderdopers beseften 

nog meer hoe belangrijk het persoonlijk geloof en wedergeboorte is. De 

volwassendopers beseften dat de kinderen van gelovigen wel degelijk een 

unieke positie hebben die verdere doordenking vraagt. 
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7. De positie van de kinderen in de gemeente van Jezus 

Christus 
 

Voor degene die kinderen dopen is het duidelijk wat de positie van kinderen 

is in de gemeente van Jezus Christus. Zij horen er helemaal bij. Zij zijn kinderen 

van het koninkrijk, leden van het lichaam van Jezus Christus. Zij zijn kind aan 

huis bij de Vader. Dat betekent niet dat men niet hoeft te geloven en zich 

moet bekeren. Dat wel, verbondsautomatisme is onbijbels. Maar het is wel de 

glansrijke positie waar vanuit zij mogen leven. 

 

De positie van kinderen bij de volwassendopers is veel onduidelijker. Als je 

aan een baptist vraagt hoe groot de gemeente is, dan zeg hij/zij bijv.: 100 

leden, en ongeveer zoveel jongeren, kinderen en vrienden. In een 

doopdienst in een baptistenkerk maakte ik eens mee dat de voorganger zijn 

eigen dochter (van ongeveer 18 jaar)  doopte. Hij zei tegen haar na de 

doop: “nu ben je officieel toegetreden tot de gemeente van Christus”. Dat 

betekent dat ze officieel niet tot die gemeente behoorde totdat ze gedoopt 

werd. Dat is de consequentie van het uitstellen van de doop tot op 

volwassen leeftijd. Tot die tijd hoor je officieel niet bij de gemeente van 

Christus. 

 

Nu ervaart men dit in baptistenkring wel als wat kaal. Daarom is een geliefde 

tekst dat de kinderen geheiligd zijn in de ouders (1 Korinthiers 7:14). Dus door 

de ouders staan de kinderen in een bijzondere/aparte relatie tot God. Maar 

daarom hoeven ze niet gedoopt te worden. Dat is gewoon zo. Zonder dat 

men het beseft spreekt men met de woorden “geheiligd in de ouders” over 

een verbondsrelatie met God. Men benoemt het wel en vindt er troost in, 

maar trekt er niet de consequentie uit. Namelijk dat God deze bijzondere 

verbondsrelatie zichtbaar wil maken door middel van het teken van het 

verbond, de doop. 

 

In plaats van de kinderdoop heeft men in baptistenkring een ander gebruik 

geïntroduceerd: het opdragen. De basis voor dit opdragen vindt men in 

Lucas 2:22 waar Jezus aan de HEER wordt voorgesteld. Zij waren vanwege de 

Joodse wet hiertoe verplicht (Exodus 13:2,12), en zullen met volle instemming 

hebben gehoorzaamd. Dit opdragen is geen verplichting, maar een 

mogelijkheid waar de ouders vrij op in mogen gaan. Het is een uiting van 

dank aan God voor het geschenk van het kind,  dat door Hem is gevormd is 

in de moederschoot (Psalm 139:13). Tevens worden de ouders opgeroepen 

om in het kader van Deut. 6 de kinderen gelovig op te voeden. Er wordt in 

sommige gemeentes na de zegenbede zelfs een certificaat overhandigd 

met een Bijbeltekst erop. 

Het bijzondere van dit alles is dat men zomaar teruggrijpt op de gebruiken en 

aanwijzingen onder het oude verbond. Terwijl men de kinderdopers dit juist 
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verwijt als zij pleiten voor de doop van kinderen. Feitelijk neemt men de 

gebruiken van het oude verbond over, maar dan zonder verbondssluiting van 

God met de kinderen. In hetzelfde stuk staat een felle afwijzing van de 

kinderdoop als zijnde onbijbels.15 

 

Uit deze beide gegevens blijkt dat men qua beleving van de kinderen wat 

betreft hun positie in de gemeente heel dicht bij elkaar komt. Door het 

aanhalen van de gegevens uit het Oude Testament komen verschillende 

visies dicht bij elkaar. Tegelijkertijd is het kader en de visie waarbinnen alles 

gebeurt verschillend. Ipv kinderdoop is er opdragen en ipv belijdenis is er 

volwassendoop op belijdenis 

 

Kinderen en het heilig avondmaal 

Bij de kerken waar men kleine kinderen doopt is er een verschil in visie over de 

vraag of en wanneer kinderen aan het heilig avondmaal mogen deelnemen. 

Kerken, waar men meer de nadruk legt op de objectiviteit van het verbond 

en het onderdeel zijn van de geloofsgemeenschap, zijn geneigd kinderen op 

jonge leeftijd aan te laten gaan, vanaf zo‟n 6 á 7 jaar. Er is altijd wel sprake 

van onderricht en er wordt een geloofskeuze gevraagd.  

In kerken waar men huiverig is voor verbondsautomatisme en vervlakking van 

het avondmaal wordt meer de nadruk gelegd op geloofsbelijdenis als 

voorwaarde voor deelname. Deze geloofsbelijdenis vindt meestal plaats 

vanaf zo‟n 16 jaar opdat het echt een doorleefde persoonlijke keuze kan zijn.  

Tussen beide geschetste posities zijn varianten mogelijk. 

 

Nu zou je verwachten dat bij de geloofsdopers dit een compleet helder punt 

is. Namelijk alleen als je gedoopt bent op geloof mag je deelnemen aan het 

heilig avondmaal. Misschien zijn er gemeentes waar het zo functioneert, 

maar bij de meeste niet. Veelal is het zo dat als je aangeeft Jezus persoonlijk 

te kennen, je mag deelnemen aan het avondmaal. De doop is pas vanaf 

zo‟n 15 jaar.16 Je kunt dus jaren aan het avondmaal deelnemen zonder 

gedoopt te zijn!! Wat hierbij niet helder is, is waarom je wel telkens je geloof 

kunt belijden bij het avondmaal, maar pas veel later bij de doop. Als de doop 

teken van de inlijving bij de geloofsgemeenschap is, dan is het vreemd dat 

men wel deel heeft aan de beleving van de geloofsgemeenschap door 

middel van het heilig avondmaal zonder het teken van inlijving. Blijkbaar is er 

minder huivering om mensen aan het avondmaal te laten deelnemen dan 

om mensen te dopen. In de bijbel zie je juist een grote ruimhartigheid met 

betrekking tot dopen en waarschuwende woorden met betrekking tot 

deelname aan het avondmaal. Hoe dan ook: deelname aan het avondmaal 

(verbondsmaaltijd) staat altijd in het kader van de doop (verbondssluiting). 

 

                                                 
15

 Zie http://www.nleg.nl/download/studie/opdragen_opvoeden.pdf 

16
 Zie www.bethel.nl onder kopje doop en avondmaal 

http://www.bethel.nl/
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Op de achtergrond speelt hier mee dat er veel vrienden van de baptisten 

zijn. Die laten zich niet volwassen dopen omdat ze daar niet aan toe zijn of 

niet willen vanwege hun kinderdoop. Door deze constructie kunnen zij 

gewoon deelnemen aan het avondmaal. Aan de wat meer inhoudelijke 

functies kan men overigens niet deelnemen. Dan moet je volwassen gedoopt 

zijn. 
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8. Overdopen en pogingen om bruggen te bouwen 
 

In dit hoofdstuk zal stilgestaan worden bij de vraag hoe je kunt omgaan met 

de verschillende visies op de doop. Dat is niet makkelijk, omdat het niet alleen 

om een visie op de doop gaat, maar ook om een visie op gemeentezijn en 

een verschil qua praktijk. 

 

Elkaar niet veroordelen en verketteren, maar van elkaar leren. 

De geschiedenis leert ons dat er in het verleden heftige discussies zijn 

geweest waarbij men elkaar te vuur en te zwaard bestreedt. Dit heeft alleen 

maar diepe verwijdering gebracht. Er zijn ook hele vruchtbare gesprekken 

geweest die uitermate boeiend waren. Baxter is daar een goed voorbeeld 

van. Mijn eigen ervaring is dat het gesprek met mijn broeders en zusters over 

de doop mijn eigen beleving en visie op de (kinder)doop alleen maar heeft 

verdiept. De scherpe en kritische vragen die mij gesteld zijn vroegen om het 

uiterste in de doordenking van de Schrift. Tevens ben ik er dankbaar voor wat 

ik heb meegekregen hoe belangrijk persoonlijk geloof is, en leven uit de 

Geest en het belang van Bijbelstudie Andersom merk ik dat volwassendopers 

diep respect hebben als je het standpunt van de kinderdoop bijbels kunt 

onderbouwen.  

 

De crux: de éénmaligheid van de doop en overdopen 

Uit de geschiedenis blijkt dat verschillende visies op de doop redelijk goed 

naast elkaar kunnen bestaan. Elkaar ook kunnen verdiepen. Wat een telkens 

terugkerend punt is, is de overdoop. Dit heeft te maken met het karakter van 

de doop. De doop is de introductie tot de christelijke gemeente, teken van 

vergeving en wedergeboorte. Je kunt maar één keer geïntroduceerd 

worden en wedergeboorte vindt niet tweemaal plaats. Door volwassenen te 

dopen die als kind gedoopt zijn wordt eigenlijk gezegd: Nu word je pas 

geïntroduceerd in de kerk, nu word je pas lid van het lichaam van Christus. En 

dat is weer niet acceptabel voor de kinderdopers. Daarmee wordten hun 

doop en vorm van kerkzijn ernstig bekritiseerd. 

Door de overdoop functioneert de doop eerder kerkscheidend dan 

afscheidend van de wereld.  

 

Pogingen om bruggen te bouwen: Jelle Horjus en Jan Mudde 

Onlangs kaartte Jelle Horjus als baptist het probleem van het overdopen aan. 

Hij vraagt zich af of er niet wat voor te zeggen is om mensen die achter hun 

kinderdoop staan en belijdenis hebben gedaan als volwaardige leden te 

accepteren. Ook al is hij zelf een overtuigd volwassendoper, hij heeft er 

moeite mee om mensen te dopen die vrede hebben met hun kinderdoop. 

Nu is de praktijk zo dat er naast de gedoopte leden vrienden van de 

baptisten zijn naast jongeren en kinderen. Die vrienden zijn vaak christenen uit 

traditionele kerken die zelf als kind gedoopt zijn. Ze voelen zich thuis bij de 
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gemeente, maar hebben moeite zich opnieuw te laten dopen. Nu is het 

beleid dat baptisten deze vrienden uitdagen om zich te laten dopen als stap 

in gehoorzaamheid. Deze veroordelende houding, aldus Jelle Horjus,  past 

niet bij de liefdevolle wijze waarop christenen in de gemeente met elkaar 

omgaan. Binnen de baptistenopleiding wordt gediscussieerd over een 

oplossing die in Engeland is gevonden. Bij tal van baptistengemeenten 

kunnen daar ook toetreders die als kind zijn gedoopt volwaardig lid worden. 

De praktijk van de geloofsdoop blijft wel bestaan. Zo‟n oplossing zou voor 

Nederland denkbaar zijn17 

 

In reactie op dit artikel pleit ds. Jan Mudde (Ned. Geref.) voor een 

volwaardige plaats van de baptisten in de gereformeerde kerken. Wat hij bij 

hen sterk vindt is dat het eigen standpunt van de volwassendoop niet 

verloochend wordt, maar er ruimhartige acceptatie is van hen die staan op 

het standpunt van de kinderdoop. Andersom zouden wij hetzelfde kunnen 

doen. In plaats van veroordeling van mensen die zich volwassen hebben 

laten dopen hen ruimhartig accepteren. Echter zonder het eigen standpunt 

los te laten, namelijk de overtuiging dat de kinderdoop bijbels verantwoord is. 

De éénheid van de kerk ligt niet in haar doopvisie, maar in Jezus Christus. En 

als gelovigen en volgelingen van Jezus Christus heb je elkaar te aanvaarden 

zoals Jezus Christus jou aanvaard heeft. Eénheid in geloof is belangrijker dan 

éénheid in standpunt (hoe bijbels die ook kan zijn). Door gebrek aan liefde en 

onderscheidingsvermogen volgde vaak kerkscheuring op kerkscheuring. 

Onder druk van de ontkerkelijking en door de kracht van de Geest is er een 

beweging gaande die christenen dichter bij elkaar brengt. Die beweging 

vindt niet plaats op basis van een vrijzinnige bijbelbeschouwing en een 

vrijblijvendheid, maar op basis van een steeds centraler stellen van de 

Degene om wie het in de Schrift gaat: Jezus Christus, de gekruisigde en 

opgestane Heer18. Door de baptisten een volwaardige plaats te geven 

binnen onze (gereformeerde) kerken kan op langere termijn de eenheid en 

het behoud van de kerk in Nederland gediend worden tot eer van God19 

 

De doopbevestiging als brugfunctie 

Een poging om een brug te bouwen tussen de kinderdoop en de 

volwassendoop is de bevestigingsdoop. In dit geval wordt de doop die je als 

kind hebt ondergaan bevestigd, onderstreept. In sommige kerken is dit een 

praktijk. 

Het voordeel van deze benadering is dat je een pastorale mogelijkheid biedt 

aan mensen om hun eigen doop nogmaals te ondergaan. Deze doop is dan 

                                                 
17

 Artikel Nederlands Dagblad, 11 februari 2009. 

18
 Het benoemen van deze beweging wordt inmiddels concreet gemaakt met de uitgave: Wij kiezen voor 

eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven die manifest van eenheid, juni 2009 

19
 Artikel Nederlands Dagblad 20 juni 2009.  
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ook geen overdoop, maar een bevestigingsdoop. Het gedenken van de 

doop staat hierbij centraal. In het rapport van de commissie hierover wordt er 

gewezen op het gevaar dat deze doop de kinderdoop gaat vervangen. Het 

is duidelijk iets anders, want de doop kan niet herhaald worden. Zij voegt ook 

niets toe, maar herinnert aan de doop op intensieve wijze.  In het rapport 

worden modellen van doopbevestiging aangereikt.20  

 

In een reactie van de generale adviescommissie vraagt men zich af of “het 

voorgestelde bevestigingsritueel zal voldoen. ….een te grote gelijkenis met de 

doop suggereert een sacramentele ervaring en een te groot onderscheid 

met de doop lijkt niet tegemoet te komen aan de verlangens van de 

bekeerling. In hoeverre zal dit ritueel ook echt hanteerbaar zijn?21 

 

Mijns inziens is er een duidelijke bijbelse onderbouwing nodig om tot 

doopbevestiging over te gaan. Tevens zou het goed zijn als er eens een 

evaluatie komt van de kerken waar dit inmiddels praktijk is. Het betreft de 

Presbyterian Church in Nieuw Zeeland en de gereformeerde kerk in Frankrijk. 

                                                 
20

 Doop, doopgedachtenis en doopvernieuwig, bijlage 3 

21
  Brief generale raad van advies 22 september 2008 als reactie op het rapport over doopbevestiging. 
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9. De pastorale praktijk: openhartig, barmhartig en 

ruimhartig 
 

In dit hoofdstuk wil ik stilstaan bij de vraag hoe je als gemeente met de vraag 

naar volwassendoop omgaat indien iemand als kind is gedoopt. Het 

uitgangspunt is een gemeente waarbij de kinderdoop praktijk is. Tevens de 

vraag naar opdragen ipv kinderdoop. Ten slotte over de éénheid in de 

verscheidenheid. 

 

Openhartig 

Als iemand aangeeft volwassen gedoopt te willen worden terwijl die persoon 

als kind is gedoopt, is het goed om een openhartig gesprek met elkaar te 

hebben. Vaak heeft er iets ingrijpends plaatsgevonden in iemands leven. Een 

intensieve beleving met God die men graag wil markeren. Soms is men van 

gewoontechristen een christen met een persoonlijk doorleeft geloof 

geworden. Vaak is er op de één of andere manier iets moois gebeurd. Door 

open met elkaar in gesprek te gaan kun je deze ervaring met God met elkaar 

delen en beleven. Het is belangrijk om waardering voor deze Godservaring 

op te brengen. 

Daarnaast is het ook goed om openhartig te zijn of de volwassendoop 

(overdoop in dit geval) nu wel het juiste middel is om deze verlevendiging in 

het geloof te markeren. Een intensief en openhartig gesprek over de 

betekenis van de doop is op zijn plaats. Belangrijk is in dit opzicht dat de 

kinderdoop niet maar een traditie van de kerk is, maar bijbels gefundeerd en 

doordacht. Dat de doop niet het teken is van mijn geloof, maar van Gods 

beloften, die ik in geloof te aanvaarden heb. Dat de doop introductie in de 

kerk van Christus is, en dat je dat niet tweemaal doet. Verder mag de vraag 

naar beleving ook aan de orde gesteld worden. In de doop gaat het niet om 

mijn beleving met God, maar om Gods genadig handelen naar mij toe. Dat is 

niet zonder beleving, maar staat daarin niet centraal. De hoeveelheid water 

is ook niet bepalend voor de echtheid van de doop. Als je dat gelooft doe je 

aan een vorm van ritualisme waarbij heel wat vragen te stellen zijn. In een 

goed en open gesprek kunnen al deze zaken aan de orde komen. Dit stuk 

kan helpen om de verschillende argumenten van voor en tegen met elkaar 

te bespreken.22 

 

Het is trouwens heel verstandig om van te voren al openhartig te zijn over de 

visie op de doop. Goed catecheseonderricht en onderricht bij doopdiensten 

voorkomt vaak heel veel vragen. In het persoonlijke gesprek kan daar dan 

ook weer op worden teruggevallen. 

                                                 
22

  In boekje Baptism van Michael Green gaat hij uitgebreid op alle argumenten voor  “rebaptism” in, pag 113-

126. Zijn redenering is helder en pastoraal. Dit boekje is echt een aanrader en zou in het Nederlands vertaald 

moeten worden 
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Barmhartig 

Naast openhartigheid is barmhartigheid heel belangrijk. Het gevaar bestaat 

dat je een veroordelende houding aan gaat nemen. Daarmee vervreemd je 

van elkaar. Het verlangen om de innerlijke rijkdom met God te markeren 

moet ons barmhartig maken. Vaak kom je er ook wel uit om een vorm te 

zoeken waar je allebei vrede mee vindt. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in de dienst in de vorm van een getuigenis 

uit te spreken wat God in je leven gedaan heeft. Voor veel mensen is het 

delen met de anderen van wat God gedaan heeft heel belangrijk en wat 

men ten diepste wilde. Wat is het fijn als je dat als gemeente mag 

meemaken. En voor de persoon in kwestie is het fijn om het te delen en ook 

te mogen merken dat zijn/haar inbreng enorm wordt gewaardeerd. 

Het kan ook gebeuren dat iemand jarenlang niet naar de kerk is geweest. Na 

jaren van vervreemding tot een persoonlijk geloof komt en daarom zich wil 

laten dopen. Als reactie op deze vraag vertel ik graag de gelijkenis van de 

verloren zoon. Die zoon hoorde bij de Vader. Hij hoefde niet opnieuw 

geïntroduceerd te worden. Hij kwam thuis. Zo kun je na jarenlang niet bij de 

kerk geweest te zijn weer thuiskomen. Dan is niet een nieuwe doop het 

antwoord, maar een feestmaaltijd. Wat mij betreft bouwen we een groot 

feest voor iedere verloren zoon of dochter die terugkeert naar het huis van de 

Vader. En als er wat oudere broers of zussen over deze overdreven aandacht 

mopperen dan moeten we maar zeggen: besef je dan niet hoe rijk je bent. 

Ken je geen vreugde over de terugkeer van deze verloren zoon of dochter. 

Deel toch in de vreugde van de Vader. Praktisch gezien betekent dit een 

mooie belijdenisdienst met feestelijk koffiedrinken met gebak of een maaltijd 

na de dienst. Daarmee druk je uit: welkom terug in Gods gezin. 

 

Ruimhartig 

Nu kan het zijn dat je goed met elkaar hebt gesproken. De sfeer was goed en 

alle suggesties zijn besproken. Maar toch. Degene die zich volwassen wil laten 

dopen doet het toch. Men zoekt een baptistengemeente of een andere 

mogelijkheid om zich te laten dopen. Wat doe je dan?  

In dit geval zou ik willen pleiten voor ruimhartigheid. Het is een persoonlijke 

keus. In gesprekken blijkt dat men vaak niet de kinderdoop wil afzweren maar 

wil bevestigen, onderstrepen. Men voelde zich in het geweten door Gods 

Geest aangesproken om deze weg te gaan. En wie zijn wij als gelovigen dat 

wij op dit punt over elkaars geweten zouden willen heersen. Deze 

ruimhartigheid wordt trouwens ook gevraagd van degene die zich heeft 

laten volwassen dopen. In de gemeente waar hij/zij is wordt de kinderdoop 

gepraktiseerd. Dat vraagt om een ruimhartige acceptatie van deze praktijk, 

ook al zijn daar misschien vragen bij. 

 

Opdragen in plaats van kinderdoop? 

Een vraag die verbonden is met een verschil in visie op de doop is die van het 

opdragen. Ouders die zelf ervaren hebben hoe ingewikkeld het is als je als 



42 

 

kind gedoopt bent en later op geloof gedoopt wil worden kiezen er soms 

voor om hun kind niet te dopen. In plaats daarvan wil men het kind graag 

opdragen in het midden van de gemeente. Later kan het kind dan zelf kiezen 

om gedoopt te worden op geloof. 

Wat mij betreft komt het hierbij ook weer aan op openhartigheid, 

barmhartigheid en ruimhartigheid. Openhartig wat betreft het luisteren en blij 

zijn met het verlangen om het kind bij de Heer te brengen. Het luisteren naar 

de motieven en het serieus nemen om het kind op te laten nemen in het 

midden van de gemeente en het een christelijke opvoeding te geven. Bij 

deze openhartigheid hoort wat mij betreft ook het nogmaals duidelijk uiteen 

zetten van het belang van de kinderdoop. De kinderdoop is meer dan 

opdragen. Het is Gods verbond met ons kind. Het is de zichtbare 

verbondenheid van onze kinderen met de gemeente van Jezus Christus. Het 

is de concrete vormgeving van het feit dat onze kinderen in Christus geheiligd 

zijn.  

Wat het opdragen betreft. Opdragen gebeurt in de bijbel in het kader van 

het verbond dat God met onze kinderen gesloten heeft. Dat kun je niet los 

zien van elkaar. Indien er kritiek is op de kinderdoop dan is het inconsequent 

om met het opdragen terug te grijpen op het oude verbond. Dan wil je wel 

het opdragen, maar niet de verbondssluiting. Wat mij betreft vindt opdragen 

plaats in het kader van de verbondssluiting van God met onze kinderen. 

Vanuit het oogpunt van barmhartigheid en ruimhartigheid kan er wel 

gezocht worden naar een vorm die voor beide partijen acceptabel is. In 

Diever is er voor gekozen om het pasgeboren kindje te zegenen in huiselijke 

kring. Met de ouders wordt een soort liturgie gemaakt. Er zijn liederen, er is 

gelegenheid om iets te vertellen over wat de geboorte van het kind voor hen 

betekent en er is een moment van zegening door de voorganger en 

voorbede, eventueel door de aanwezigen. Huiselijke kring duidt hier op 

familie vrienden en kennissen. Het geeft aan dat het een persoonlijke visie is 

waar wij als gemeente de ruimte voor geven, maar die niet incorporeren in 

de zondagse liturgie. 

Andere gemeenten kiezen ervoor om dit zegenen van kinderen in de 

kerkdienst te doen. Dit vindt dan plaats rond de dank en voorbede. Het is 

nadrukkelijk geen opdragen zoals in evangelische kring bedoeld. Het gaat 

om het zegenen van de kinderen als geloofsleerlingen op weg naar de doop 

en het opdragen in gebed in het midden van de gemeente.23 

Elke kerkenraad moet daarbij zijn eigen afwegingen maken aangezien elke 

situatie en gemeente weer verschillend is. 

 

Volwassendoop indien niet als kind gedoopt 

Het volwassen dopen van mensen die niet als kind gedoopt zijn is nooit een 

punt geweest in de traditie van de kerk. Waar nog meer over nagedacht kan 

                                                 
23

 Dienstboek, een proeve, Deel 2, Leven zegen en gemeenschap voor de Protestantse Kerk in Nederland, pag 

75-77 
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worden is de vraag of men de doop door onderdompeling naast die van 

begieting meer ruimte moet geven. Gezien de geschiedenis van de kerk is er 

alle reden om deze praktijk meer ingang te doen vinden. Het kan ook een 

brug bouwen naar de verschillende visies die er zijn.  

Eénheid in verscheidenheid 

Na alle verschillen benoemd te hebben met betrekking tot de doop is het 

goed om zicht te houden op het feit dat wat ons bindt meer is dan dat wat 

ons scheidt. En dat wat ons bindt zo sterk is, dat waar verschil is, dit geen 

scheiding hoeft te brengen. 

Er is éénheid in het verlangen om een Christus belijdende en Christus 

navolgende kerk te zijn  Er is éénheid in het verlangen om ook de volgende 

generatie op te voeden in de vreze des Heren. 

Er is éénheid in de afkeer van oppervlakkigheid en uitholling van de doop als 

een nietszeggend teken. 

Er is éénheid in het verlangen om een missionaire kerk te zijn waardoor 

Christus mensen kan trekken tot een oprechte liefdevolle relatie met Hem en 

Zijn gemeente. 

Er is éénheid in het besef dat hoezeer wij streven naar een geheiligde kerk, de 

kerk altijd een vermenging zal zijn van oprecht gelovigen, zoekenden, en 

huichelaars. 

Deze gezamenlijke punten zijn niet niks en bieden basis voor een goed 

gesprek en tolerantie over en weer. Dat hoeft de verschillen niet te verhullen. 

Het denken vanuit zowel het verbond en het persoonlijk geloof als twee polen 

van kerkzijn tegenover het denken vanuit het persoonlijk geloof alleen. 

Hiermee verbonden de praktijk van kinderdoop en belijdenis aan de ene 

kant en opdragen/zegenen van kinderen en dopen op bewust geloof aan 

de andere kant.  

 

Een gebed voor de kerk van Nederland 

Mijn gebed is dat er door onderlinge openhartigheid, barmhartigheid en 

ruimhartigheid in elke gemeente van Nederland meer begrip en ruimte mag 

komen op het gebied van de doop. Niet om daarmee afbreuk te doen aan 

de eigen visie van de gemeente, maar om elkaar te verrijken, te bevragen, 

te scherpen en te verdiepen om zo tot een nog dieper besef te komen dat 

de werkelijke éénheid ligt in Hem die door de dood is heengegaan om ons 

als Zijn gemeente het leven te geven. 
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