
HOOFDSTUK 21: WATERMERK

 Binnen onze kerk kennen wij 2 sacramenten: de doop en het avondmaal. Het woord sacrament tref je niet aan in de 
Bijbel, die benaming is pas later gekozen. Sacrament betekent letterlijk: inwijdingsmiddel of toewijdingsmiddel. 
Dit hoofdstuk gaat nader in op het sacrament van de doop, het volgende hoofdstuk bespreekt het avondmaal. 

 Vraag vooraf: Waarom hebben wij sacramenten?  God wil tegemoet komen aan onze zwakheid, onze twijfel en ons 
verlangen naar zekerheid. Daarom heeft Hij ons sacramenten gegeven. Om Zijn beloften uit te beelden voor de 
duidelijkheid (teken), maar ook met de bedoeling Zijn beloften te garanderen, voor de zekerheid (zegel). In de 
sacramenten geeft God je een extra overtuigend bewijs in handen van Zijn liefde. Je kunt het zien, horen, voelen en 
proeven, dat Christus het beste met je voor heeft. Door God ingesteld en ondertekend, Hij waarmerkt daarmee Zijn 
beloften.

 Doop: de doop beeldt uit de reiniging van de zonden en de vernieuwing van ons leven. Door de doop gaan wij ten 
onder in de dood van Christus, compleet met Hem verenigd. Om al het oud vuil achter ons te laten en met Hem op 
te staan in een nieuw leven. Doop door onderdompeling past daar mooi bij. Binnen onze kerk wordt vaak gedoopt 
door besprenkeling. Dat gebruik heeft ook een bijbelse achtergrond: in Ezechiël zie je een rechtstreekse verbinding 
tussen het sprengen met water en het ontvangen van de Heilige Geest en met het reinigen van alles wat onrein is. 
Verder wordt gewezen op het beeld van de besprenging met het bloed van Christus, het bloed van het Verbond. Of 
je doopt door onderdompeling of besprenging, de betekenis blijft uiteindelijk gelijk: de doop beeldt uit de reiniging 
van de zonden en de vernieuwing van ons leven.

 De instelling van de christelijke doop sluit aan bij een onder het volk Israël al bekend gebruik van de doop als 
waterbad. Zij kenden de proselietendoop: heidenen die zich bekeerden werden gedoopt(=gereinigd) voor ze lid 
konden worden van Gods volk. Het bekende teken van de doop werd door Johannes de Doper verdiept: de doop 
werd niet gebruikt als rituele reiniging om de overgang naar Gods volk te markeren, maar het werd een doop tot 
bekering en vergeving van zonden binnen Gods volk. Als voorbereiding op de komst van Christus. Jezus verdiept 
de betekenis van de doop nog verder: de doop is een onderdompeling in de dood. Het is een teken: je geboorte is 
niet genoeg, je moet opnieuw geboren worden, door water en Geest. Ook Jezus liet Zich dopen. Hij daalt af in het 
badwater van onze zonden. Niet omdat Hij zelf gereinigd moet worden, maar zo maakt Hij zich één met zijn volk. 
Hij daalt af in de doodsrivier. Hij gaat helemaal onder  de toorn van God door. Zo is Jezus doop een duidelijk 
signaal van wat Hij gaat doen.

 We kennen in het O.T. twee voorafbeeldingen van de doop:
1. Zondvloed: door Petrus een tegenbeeld genoemd. Het water van de zondvloed vormde de bedreiging, terwijl 

het  water  bij  de doop redding betekent.  Doop is  teken van begenadiging:  door het  doodswater  dankzij 
Christus niet omgekomen.

2. De doortocht door de Rode Zee: met de doortocht door de Rode Zee wordt ook de doop aangeduid. 
 We worden gedoopt in de naam van de God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Je wordt bij je doop 

overgezet op een andere naam. Voortaan kom je helemaal voor rekening van de Vader, de Zoon en de HG. Jouw 
levensgeschiedenis wordt verbonden aan Zijn heilsgeschiedenis.

 Doop en geloof  horen bij  elkaar.  Wij  veronderstellen geen geloof bij  de  kinderen,  wél  bij  de  ouders.  Alleen 
kinderen van  gelovige ouders  mogen gedoopt  worden.  Kinderen worden  gedoopt,  omdat  gelovige ouders  een 
belofte  krijgen  voor  hun  kinderen.  De  doop  is  een  geloofsbelijdenis  van  de  ouders.  Daarbij  beloven  zij  hun 
kinderen groot te brengen met het geloof in Hem. De kinderdoop roept vroeg of laat om een gelovig antwoord van 
de gedoopte. Dat gebeurt door de openbare geloofsbelijdenis.  Je geeft publiek antwoord op je doop. Als kind 
worden ze als het ware bijgeschreven in het paspoort van hun ouders. Bij het doen van openbare geloofsbelijdenis 
krijg je als het ware je eigen persoonlijke paspoort. Je erkent dat je het zonder Jezus niet redt.

 Een kind wordt niet gedoopt als los individu, maar als lid van de geloofsgemeenschap. Die gemeenschap zet zich 
ook in voor het onderwijzen van de kinderen.

 Al eeuwenlang discussie rond kinderdoop/volwassendoop. Voor argumenten voor en tegen kinderdoop verwijs ik 
naar het boek.

 Na de kinderdoop past geen overdoop/herdoop. Al vindt men dat bij de kinderdoop de menselijke helft ontbreekt, 
de goddelijke helft is er wel en die mogen we nooit overdoen. Het op latere leeftijd tot inkeer en geloof komen 
tekent juist hoezeer God zijn beloften bij de kinderdoop is nagekomen.

 Je kunt het sacrament van de  doop niet losmaken van het Woord. Via de doop wordt de genade niet als vanzelf 
gegeven.  De  doop  benadrukt  een  belofte,  maar  die  gaat  niet  vanzelf  in  vervulling  (vergelijk  voorbeeld  van 
trouwring en ontvangen cheque). Je moet Gods belofte aanpakken en aannemen door te geloven in God. Doop 
wordt niet waardeloos als de ontvanger ervan niet gelooft. In dat geval pleiten de beloften van God tegen je.

 De doop wekt ook verwachting. In dit leven mogen we opstaan in een nieuw leven met Christus, met vallen en 
opstaan, tot de dag van de Opstanding op de jongste dag.
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Formulieren voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van gelovigen / aan volwassenen


