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Nadenken over de betekenis van de kinderdoop 
Lezing dr. J. Hoek gehouden in de hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland (dorp), juni 2021 

 
Vanavond denken we met elkaar na over de kinderdoop. In verschillende gemeenten 
leven allerlei vragen rond de kinderdoop -  en die vragen leiden ook wel tot 
spanningen. Er zijn er zelfs die door hun gewijzigde opvattingen over de doop hun  
plaatselijke gemeente en landelijke kerk hebben verlaten en naar een andere 
geloofsgemeenschap zijn overgestapt. Ze hebben zich daar opnieuw laten dopen 
hoewel ze dit sacrament reeds als kind hadden ontvangen. Anderen zijn in 
verwarring achtergebleven. De stap naar overdoop doen ze niet, maar de waarde van 
de kinderdoop trekken ze in twijfel. Er is al met al een zekere onrust rondom de 
doop.  
Uw kerkenraad heeft mij gevraagd over deze vragen het een en ander naar voren te 
brengen in de hoop daarmee helderheid te verschaffen en wellicht zo ook de eenheid 
binnen de gemeente te dienen. Ik wil dat graag proberen, al ben ik mij er heel goed 
van bewust dat overbrugging van tegenstellingen op dit terrein allerminst eenvoudig 
is. Ik spreek achtereenvolgens over (1) het bijbels recht van de kinderdoop; (2) de 
rijke betekenis van de kinderdoop; (3) het ingrijpende karakter van de overdoop.  
 

1. Het bijbels recht van de kinderdoop 
 Vragen die in de gemeente leven zijn de volgende: 
 ‘Waar in de Bijbel vinden wij dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen en dat 
Christus de vervulling van de besnijdenis is?  
Waarom is de doop in plaats van de besnijdenis gekomen volgens het Doopformulier?  
Is de gedachten daarachter dat wij als gemeente in de plek van Israël mogen staan, en delen in 
Gods verbond aan hen?  
Is de besnijdenis dan tenietgedaan door de doop? (Rom. 3:1)  
Worden kinderen zonder dat zij het weten in Christus tot genade aangenomen door de doop? 
(Doopformulier).  
Gaan veel verwijsteksten in het Doopformulier niet over de positie van gelovigen in plaats 
van onmondige kinderen? 
Als de doop de besnijdenis vervangt als teken van het verbond, dan zou dat toch wel duidelijk 
aangegeven zijn in de Bijbel? Ook zou er dan toch wel een duidelijk gebod gegeven zijn om 
bijvoorbeeld de kinderen te dopen op de achtste dag? Met een dergelijk duidelijk gebod werd 
immers de besnijdenis indertijd ingesteld... Maar we vinden zo'n gebod niet in de Bijbel 
terug.’ 
 
Bewijsteksten? 
Om met dat laatste te beginnen: deze redenering is echt te kort door de bocht. Het 
gaat niet om enkele teksten, maar juist om de grote bijbelse structuren, waardoor  
helder is dat het ‘nieuwe verbond’ waarover bijv. Jeremia spreekt in Jeremia 31 niet 
een ander verbond, maar een vernieuwd verbond is. Het verbond van God met 
Abraham is niet opgeheven, het is alleen niet langer beperkt tot het volk Israël. In 
Gods verbond met Abraham ging het om dezelfde zaken als in het vernieuwde 
verbond: het geloof in God en het ontvangen van Zijn genadegaven. Door en in dat 
geloof van Abraham werd echter wel heel zijn gezin meegenomen. En dan gezin, 
zoals dat in die tijd functioneerde, dus inclusief alle slaven en hun kinderen. 
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Nadrukkelijk vermeldt de Heere dat hier niemand van uitgezonderd is. Het gaat 
zowel om de slaven die in Abrahams gezin geboren zijn als om de slaven die hij later 
gekocht heeft. Alle jongetjes van acht dagen en ouder moesten besneden worden. 
In het geloof treden wij die van afkomst heidenen zijn in het voetspoor van vader 
Abraham. Onze voorouders stonden buiten Gods verbond met Abraham en zijn 
nageslacht , maar werden door persoonlijk geloof in dat vernieuwde verbond 
ingelijfd. Eenmaal opgenomen in dat verbond gold het geschonken heil in 
verbondsmatige zin voor heel hun nakomelingschap (vgl. 1 Kor.7: de kinderen zijn 
geheiligd in de gelovige ouders).  Immers, het nationale, tot het Joodse volk beperkte 
karakter van het verbond is wel gewijzigd sinds Pinksteren, maar niet het 
communale karakter (zie Hand. 2:39). Dat wil zeggen: gelovigen zijn geen losse 
individuen, maar leven in verbanden. Neem het voorbeeld van de verhuizing van 
een gezin van bijv. Nederland naar Nieuw- Zeeland. Dan verhuizen de kleine 
kinderen toch ook mee, al hebben ze zelf part noch deel gehad aan het 
besluitvormingsproces om te gaan emigreren? Zo geldt ook dat wanneer vader en 
moeder deel krijgen door het geloof aan het koninkrijk Gods, dat dit meteen enorme 
impact heeft voor hun kinderen.   
Er zijn dus niet altijd expliciete teksten nodig om ontwikkelingen bijbels te kunnen 
legitimeren.  Bovendien: dat de kinderen erbij horen behoeft niet bewezen te worden. 
We moeten de bewijslast omkeren. Kinderen hoorden er onder het oude verbond 
altijd ten volle bij en dat wordt er niet minder op nu in Christus juist het volle heil is 
verschenen. Het zou toch volstrekt tegendraads zijn als zij er juist op achteruit 
zouden gaan? Als het in het NT anders zou zijn dan in het OT, moet er ergens een 
duidelijk markeringspunt zijn dat laat zien dat dit van Godswege anders geworden 
is. Dat moet dan zo duidelijk worden dat we de kinderen met vrijmoedigheid 
kunnen uitsluiten. Waar is dat dan gebeurd? Welke teksten kan men daarvoor 
aanvoeren? Ze zijn er eenvoudig niet! 
 
Kinderen nooit uitgesloten 
Dit is in de christelijke kerk altijd beseft. In de vroege kerk is er nauwelijks enige 
discussie over de kinderdoop. In de tijd voor Nicea en Constantijn is nergens een 
pleidooi te vinden tegen de kinderdoop. De vroege kerk heeft de kleine kinderen niet 
uitgesloten! 
Tegen het einde van de 2e eeuw komen we, bij de kerkvader Irenaeus, de eerste 
zekere getuigenissen omtrent kinderdoop tegen. Deze vermeldt de kinderdoop dan 
al wel als iets vanzelfsprekends. Dat geeft aan dat al heel vroeg in de 
kerkgeschiedenis de kinderdoop aanvaard is geweest. We lezen in de kerkorde van 
Hippolytus, begin 3e eeuw: ‘Allereerst zult gij de kleinen dopen. Allen, die voor zich 
spreken kunnen, behoren te spreken. Voor hen echter, die niet spreken kunnen, 
behoren hun ouders te spreken of een ander die tot hun familie behoort.’1 
De kinderdoop is dus van meet af aan breed gepraktiseerd, zonder dat de opdracht 
daartoe expliciet in het NT staat (evenmin als er met zoveel woorden staat dat we op 
zondag onze erediensten dienen te houden of dat naast mannen  ook vrouwen 
deelnemen aan de maaltijd des Heeren!). Niemand zal dat laatste willen betwisten.  
 

 
1 Geciteerd bij  A.F.N. Lekkerkerker, Gij zijt gedoopt , 159. 
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Gouden draad 
Het verbond is een gouden draad door heel de Schrift. Willen we de plaats van de 
kinderdoop  goed zien, dan is het van belang te aanvaarden dat de HEERE volgens 
het doorgaande getuigenis van de Schrift  verbondsmatig met mensen omgaat. Hij 
behandelt ons niet als individuen, maar als leden van een gemeenschap. Binnen die 
collectiviteit  -  die al in Adam is gegeven en dan meteen heel de mensheid omvat - , 
worden we vervolgens wél tot persoonlijke keuzes geroepen. Maar de nadruk op 
persoonlijke verantwoordelijkheid doet nooit afbreuk aan de aandacht voor het 
verbondsaspect. Dat geeft ontkramping. Niet ik draag mijn doop, maar mijn doop 
draagt mij, want Christus draagt mij. Gods keus draagt mijn keus.  
Waar volwassendoop wordt voorgestaan is er niet alleen een verschil van mening 
over de doop, maar komen vaak de meest fundamentele zaken van het geloof in een 
ander perspectief. Het is een omkering waarin Christus niet meer ons leven draagt, 
maar waarin zelfstandige mensen een relatie met Hem aangaan. De keuze en de 
beslissing ligt aan onze kant: ons geloof bepaalt of we gered worden. 
Menselijk geloof is altijd geloof in ontwikkeling, met vallen en opstaan. De doop is in 
het leven van de gedoopte een onaantastbaar, niet meer ongedaan te maken gegeven. 
Er ligt in de doop iets van een ‘meerwaarde’ boven het menselijk geloof uit. Dat 
bedoelde Luther toen hij eens zei: ’mijn geloof maakt niet de doop, maar ontvangt de 
doop’. Niet mijn geloof draagt de doop, maar mijn doop draagt mijn geloof. Het gaat 
om de blijvende geldigheid van Gods, in de doop verzegelde, belofte. Gods genade, 
in de doop aangeboden, gaat aan het menselijk geloof vooraf. Zij omvat het en draagt 
het. De doperse traditie heeft mijns inziens veelal te weinig oog voor het wankele, het 
‘vallen en opstaan’, waardoor het menselijk geloof is gekenmerkt.  
 
Huisteksten 
De zogenoemde huis-teksten in het NT wijzen daar ook op. Denk bijvoorbeeld aan het 
‘huis’ van de gevangenisbewaker van Filippi dat in zijn geheel gedoopt werd nadat 
deze cipier tot bekering was gekomen. Dat iedereen in het huis van de 
stokbewaarder zelf een keuze moest maken alvorens gedoopt te worden, staat er 
eenvoudig niet. Uiteraard hebben de apostelen allen die voor onderwijs vatbaar 
waren, over Christus verteld. Maar er staat in Hand 16:33 nadrukkelijk niet dat ‘allen 
die geloofden’ werden gedoopt (vgl. (vgl. Hd. 11:14 over het huis van Cornelius; 16: 
15 over de huisgenoten van Lydia en 1 Kor. 1: 16  over het huisgezin  van Stefanas). 
Nee, heel het ‘huis’. dus verbondsmatig gedacht.  
 
‘Mensen die de kinderdoop verwerpen, betogen dat het hier alleen gaat om 
volwassen mensen. We zouden moeten bewijzen dat er ook jonge kinderen bij 
zouden zijn. Dit is een dwaze eis, omdat eraan voorbij gegaan wordt dat “zijn huis” 
een zogenaamde staande uitdrukking is. Het staat voor de hele familie. Vergelijk het 
met de mededeling dat “de familie Jansen is overgekomen naar onze gemeente”. Dit 
kan zowel een echtpaar met volwassen kinderen als met een jong gezin zijn. Het kan 
ook een weduwe met haar kinderen zijn. Alle varianten zijn mogelijk. Zo staat de 
uitdrukking “zijn huis” niet voor bepaalde gezinssamenstellingen, maar voor alle 
denkbare. (…) Als kleine kinderen niet tot het huis zouden behoren, zou de term huis 
zinloos zijn geworden, dat wil zeggen in ieder geval niet meer de betekenis hebben 
die het had in het oude Oosten en in de Grieks-Romeinse leefwereld. Kortom, 
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redetwisten of er wel of niet kleine kinderen tot het huis hebben behoord is een 
moderne, individualistische wijze van denken die voorbijgaat aan het feit dat “zijn 
huis” in de oudheid een vaststaande uitdrukking is. In de moderne discussie is “zijn 
huis” een optelsom van individuen, in de oudheid een inclusieve term die zelfs 
slaven en hun kinderen omvat net als bij Abraham (zoals het in de Oosterse wereld 
op dit moment nog steeds is).’  (R. van Kooten) 
 
Besnijdenis 
Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen? Het is bekend dat er brede 
kritiek is op het zinnetje uit het Doopformulier dat ‘de doop in plaats van de 
besnijdenis gekomen is.’ De formulering kan inderdaad misverstanden oproepen. In 
het NT kun je niet terugvinden dat joods- christelijke ouders hun kinderen niet 
langer mochten besnijden als teken van hun behoren tot Gods verbond met 
Abraham. Het mocht alleen niet opgelegd worden aan heiden- christelijke ouders 
(Hand,15; Galatenbrief).  Het gaat er in dat zinnetje echter om dat de kinderdoop 
onder christenen dezelfde functie vertoont als vanouds de besnijdenis onder de 
Joden. Namelijk duidelijk maken dat de kinderen van de gelovigen er helemaal bij 
horen. Zo lees ik dat zinnetje: De doop is  in plaats van de besnijdenis gekomen = de 
doop is in zeker opzicht te vergelijken met de besnijdenis.  De doop is na en naast de 
besnijdenis gekomen. Het gaat zowel bij het teken van de besnijdenis als bij de 
kinderdoop om de bezegeling van het genadeverbond dat God gesloten heeft met 
Abraham en met de gelovigen uit Israël en uit de volkeren. De tekenen mogen 
verschillen, maar de betekende zaak is dezelfde.  
De christelijke kerk is niet in de plaats van het Joodse volk gekomen.  Dat leert de 
‘vervangingstheologie’. Maar nergens leert de Schrift dat God het verbond met Zijn 
uitverkoren volk Israël definitief heeft opgezegd. Daarom kan de besnijdenis nog 
steeds voor het Joodse volk en voor de Jezus als Messias belijdende Joden het teken 
zijn van het unieke verbond dat God met dit volk heeft. Gelovigen uit de gojim 
mogen mede-erfgenamen zijn van de beloften van Israël (Ef.2:19). De heidenen mogen 
meedelen in het verbond dat God met Israël heeft gesloten en dat allereerst voor 
Israël bestemd blijft. Niet meer en niet minder dan dat.  
 
Vrijmoedig kinderen dopen 
Ik concludeer: de doop mag aan de kinderen der gelovigen met vrijmoedigheid 
worden bediend. De kleine kinderen horen bij de gemeente van Christus. Zodra het 
enigszins mogelijk is, worden ze door vader en moeder meegenomen naar de kerk. 
De HEERE God heeft altijd bijzondere aandacht voor de kinderen. Wanneer de 
Israëlieten uit de slavernij van Egypte bevrijd worden, zegt God uitdrukkelijk ook 
zullen uw kinderen met u gaan (Exodus 10: 24) en op de grens van het beloofde land 
belooft Hij: en uw kinderen, die heden noch goed noch kwaad weten, die zullen daarin 
komen, en dien zal Ik het geven, en die zullen het erfelijk bezitten (Deut. 1: 39). Ook op de 
grote Pinksterdag in Handelingen 2, als de Geest wordt uitgestort onder de machtige 
tekenen van wind en vuur, waren er vele kinderen bij. En toen Petrus bij de grote 
volksoploop die was ontstaan zijn preek ging houden, stonden de kinderen 
ongetwijfeld nieuwsgierig op de voorste rij. Petrus heeft een woord voor hen. U komt 
de belofte toe en uw kinderen! Dat machtige woord van Joël is aan uw adres, mensen in 
Jeruzalem! En tegelijkertijd aan het adres van uw kinderen, ook al heeft Jezus gezegd 



 5 

tot de vrouwen van datzelfde Jeruzalem  Weent niet over Mij, maar weent over uzelf en 
over uw kinderen! (Luc.23:28).  
Uiteraard betreft deze adressering in de eerste plaats Israël. Maar het zou onjuist zijn 
de actieradius, de reikwijdte van de belofte te beperken tot Joodse ouders en 
kinderen. Joël profeteerde van Gods Geest op alle vlees, op heel het volk. Nu blijkt 
dat dit breder geldt dan voor Israël alleen – het gaat ook over heidens vlees. Petrus 
gaat dan ook verder: de belofte komt ook toe aan  allen die daar verre zijn, zovelen als er de 
HEERE, onze God, toe roepen zal. Daarmee is onze naam als goyim, als heidenen 
genoemd. Althans heidenen tot wie volgens Gods welbehagen (zie de Dordtse 
Leerregels, I,3) het evangeliewoord is gekomen. Dat is om met de oude schrijver ds. 
Jacobus Fruytier te spreken ‘het groot voorrecht van christenkinderen’. De belofte 
geldt voor hen niet minder dan voor hun ouders. Gedoopte kinderen zijn 'kinderen 
van de belofte'. Zoals jonge aanplant hoort bij de boomgaard, zo horen de kleine 
kinderen bij de gedoopte gemeente van Christus. Zoals kleine kinderen voluit horen 
bij de bevolking van een stad, zo horen de kinderen van de gelovigen voluit bij het 
Sion van God.  
De kinderen der gemeente behoren dus gedoopt te wezen. Het is dus meer dan een 
optie, naast bijvoorbeeld het opdragen van kinderen. In de christelijke gemeente gaat 
het geheel voor de delen. Het lichaam is meer dan de optelsom van zijn leden. Als ik 
zeg ‘de Heere is mijn Herder’, dan moet ik beseffen dat de herder niet met één 
schaap op stap pleegt te gaan, maar met een hele kudde.  
 
‘En als ik dat lied zeg, dan zeg ik dat van onder de vacht, mijn eigen vacht, die als het 
ware overgaat in die van al de andere schapen en dan piept mijn stemmetje zo’n 
beetje mee. Maar ik zal in geen geval zo zonderling mij verhovaardigen, te menen, 
dat de herder met mij apart een reisje gaat ondernemen in deze wereld. (K.H. 
Miskotte).  
 
Het kind is niet mensje - apart, maar wordt gedragen en omgeven door een 
geloofsgemeenschap. De Heilige Geest deelt Zijn gaven ook uit aan de kinderen en 
volwassen gelovigen geven niet alleen zorg en onderwijs aan de kinderen, maar 
ontvángen ook van de kinderen alsook van de verstandelijk gehandicapte broeders 
en zusters. 
 

2. De rijke betekenis van de kinderdoop 
Jaren geleden ontving ik een brief van een trouw kerkelijk meelevend jong echtpaar 
over de vragen die vanavond aan de orde zijn. Ik ga deze brief breed citeren, want hij 
voert ons tot de kern van de zaak.  
 
‘Nu we zelf een kindje hebben gekregen en we voor de keus staan om ons kindje te laten dopen, 
kwamen we bij het lezen van het Doopformulier met vragen te zitten. We trekken daarom 
maar de stoute schoenen aan en stellen u in deze brief de vragen die we er bij hebben. We 
hebben dus pas ons eerste kindje gekregen. We ervaren dit als een groot wonder dat God aan 
ons wil geven als kroon op ons huwelijk. Het is ons gebed dat ons kindje zal mogen opgroeien 
tot eer van Gods heilige Naam. Wat een verantwoording voelen we op onze schouders rusten 
nu wij de taak van God krijgen om dit kindje van Hem te vertellen en voor te leven zoals Hij 
dat van ons vraagt!  



 6 

Automatisch gaan onze gedachten dan dus uit naar de kinderdoop. In eerste instantie leek het 
ons prachtig om ons kind daar in Gods huis te brengen. De reden hierachter was voor ons dat 
we haar dan voor Gods aangezicht konden brengen. Hem danken dat Hij ons dit kindje heeft 
gegeven en Hem vragen of Hij ook voor ons kindje zou willen zorgen. Daarnaast zou het een 
belijdenis van onze kant zijn dat wij alleen niet in staat zijn als zondige mensen om dit kindje 
op te voeden tot eer van Zijn Naam en zou het ons gebed zijn om Gods hulp, bijstand en 
wijsheid te vragen bij het opvoeden van ons kindje. We moesten hierbij denken aan moeder 
Hanna uit de bijbel, die Samuel, zij het dan op latere leeftijd en heel concreet, bij God in de 
tempel bracht, Hem aan God opdroeg en in Zijn handen teruggaf. In onze tijd is dat op die 
manier niet meer mogelijk, maar aan dat beeld moesten we wel denken bij de doop van ons 
kindje.  
 Toen gingen we echter het Doopformulier nog eens goed lezen, ter voorbereiding alvast. We 
kregen de indruk dat ons ‘idee over de doop’ misschien wel mooi bedacht was, maar dat dat 
helemaal niet de betekenis van de doop zelf is. De kant van Gods beloften die in het formulier 
eigenlijk als hoofdreden wordt genoemd, hadden we helemaal niet in ons beeld van de doop 
opgenomen. Maar wat betekent de doop dan wel? Dat was onze grote vraag. We vinden dat 
we hier eerst een antwoord op moet hebben voordat we ons kindje laten dopen. We kunnen wel 
ons kind laten dopen, met ons beeld van de doop in ons achterhoofd, maar dan slaan we de 
plank helemaal mis en we zijn bang dat we een sacrament, door God met een bepaalde 
bedoeling ingesteld, helemaal verkeerd gebruiken (en dus misbruiken)!’ 
   
Hier onderbreek ik de brief even voor commentaar. In de eerste plaats: wat is het 
mooi dat deze jonge ouders zo serieus en intensief bezig zijn met hun 
verantwoordelijkheid voor het kind dat hun is toevertrouwd. Het is te wensen dat 
alle ouders in de gemeente zo biddend hiermee bezig zijn.  Vervolgens: deze ouders 
zijn tot een heel juist inzicht gekomen, namelijk dat de op zichzelf mooie gedachten 
die ze hadden rond de aanstaande doop van hun kind toch helemaal voorbijgingen 
aan de kern waar het in de doop om gaat. Want met de invulling die zij eraan wilden 
geven, waren ze eigenlijk bezig met een vorm van opdragen van hun baby in het 
midden van de gemeente.  Het kind in dankbaarheid jegens de Schepper aan Hem 
opdragen en Zijn zegen voor dit kind vragen en ook openbaar onderstrepen dat ze 
als ouders hun verantwoordelijkheid wilden nemen voor de christelijke opvoeding 
van hun kind. Nou, daar is toch helemaal niets mis mee? Inderdaad, maar het gaat 
dan om opdragen en niet om dopen. Gelukkig nam het echtpaar de moeite om het 
Doopformulier nog eens grondig te bestuderen. Ik lees het vervolg van hun brief.   
  
‘We willen het Doopformulier gewoon even langslopen en zo onze vragen stellen. 
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop bestaat uit 3 stukken. 
Het eerste stuk:  hiermee stemmen wij volledig in! { nl. dat wij en onze kinderen in zonde 
ontvangen en geboren zijn en dat we daarom mensen zijn op wie de toorn van God 
rust, zodat we in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden.]   
Het tweede stuk: hier beginnen onze vragen en staat misschien wel onze hoofdvraag: 

-         De doop betuigt en verzegelt ons de afwassing van de zonden. 
-         De Vader: richt met ons een genadeverbond op en neemt ons aan tot Zijn 

kinderen en erfgenamen. 
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-         De Zoon: wast ons in Zijn bloed van al onze zonden en lijft ons in in de 
gemeenschap van Zijn dood en Zijn wederopstanding, zodat wij van al onze 
zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden.  

-         De Heilige Geest: verzekert ons dat Hij in ons wonen wil, ons toe-eigenende wat 
wij in Christus hebben, nl. de afwassing van onze zonden en de dagelijkse 
vernieuwing van ons leven.  

Het valt ons op dat er hier gesproken wordt in de tegenwoordige tijd. Alsof de Vader ons op 
het moment van de doop tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En dat de Zoon ons van 
onze zonden wast op het moment van de doop.  
Er staat niet dat Hij het wil doen als wij in Hem geloven, maar dat Hij het doet! We dachten 
dat de doop er een teken van was dat Hij het wil doen, dat dat in het verbond Zijn kant was en 
dat wij van onze kant (zij het doordat Hij dat in ons werkt, want uit onszelf zoeken we Hem 
niet) Hem moeten aannemen als onze Borg en Middelaar. Met onze bekering worden wij een 
kind van God is ons altijd geleerd. We zijn weggelopen kinderen van God, en nu dus kind van 
de duivel, maar met dat God ons een nieuw hart geeft (of welke benaming je daar dan ook aan 
geeft) worden wij weer met God verzoend en zijn wij weer Zijn kinderen. Als je dit gedeelte 
wel letterlijk neemt zou dat betekenen dat elk gedoopt mens niet meer verloren kan gaan, 
onafhankelijk van wat zijn/haar verdere leven is. Dat lijkt ons alles behalve bijbels.  
Aan de andere kant zou je het dus kunnen lezen dat God dit wil doen als wij in Hem geloven 
(zoals er staat bij de Heilige Geest die in ons wonen wil). Maar ook deze kant werpt bij mij 
vragen op. Zou God dan alleen gedoopte mensen willen wassen in Zijn bloed, tot kinderen 
aan willen nemen, enz.? Er staat toch in de bijbel dat God niet wil dat er ook maar iemand 
verloren gaat, maar dat ze allen tot bekering komen? Wil God liever gedoopte mensen bekeren 
dat ongedoopte mensen? Bij God is toch geen ‘aanzien des persoons’? Als het deze twee 
kanten niet zijn, wat is dan wel de bedoeling van deze beloften van God? 
 
Opnieuw ben ik blij met de gerichte vragen die dit echtpaar stelt. Want nogmaals: 
hier hebben we nu te maken met de kern waar het in de doop om gaat. Het 
sacrament van de doop is een bezegeling van Gods kant dat Hij als de drie-enige 
God onze God is, door tijd noch eeuwigheid te scheiden.  Zo klinkt het in het 
dankgebed van het Formulier: ‘Almachtige en barmhartige God en Vader, wij 
danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon 
Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest 
tot leden van Uw eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons 
dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt.’ 
Dus niet: wilt aannemen, maar aangenomen hebt! 
Van Gods kant gelden hier geen voorwaarden of misschientjes, maar er is de 
volstrekte zekerheid van Zijn toezegging. Betekent dat nu dat dit alles gebeurt op het 
moment van het dopen zelf? Toch niet, want dan zouden we in rooms-katholieke 
vaarwateren terecht kunnen komen waarbij ervan uitgegaan wordt dat het 
sacrament automatisch effectief is (ex opere operato heet dat dan deftig). Nee, maar als 
het gaat om een volwassene die zijn of haar geloof oprecht heeft beleden, dan mag 
die gedoopte weten: zo zeker als ik gedoopt ben, zo zeker ben ik met Christus 
gestorven en opgewekt tot een nieuw leven, ja zo zeker ben ik voor eeuwig Gods 
kind en erfgenaam! (Rom.6). 
En als het gaat om een kind dat zelf nog niet geloven kan, dan betekent de doop dat 
de HEERE van Zijn kant dit kind als het ware in de armen neemt en het omhelst en  
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dat het de heiliging, de wedergeboorte in Christus als toezegging ontvangt. Treffend 
is hier het beeld van de cheque. Het kind krijgt op het moment van de doop de 
cheque overhandigd waardoor de drie-enige God garant staat voor het geschenk van 
vergeving van zonden, vernieuwing van het hart en eeuwige heerlijkheid. 
Ik ga nu weer terug naar de brief van het jonge echtpaar. 
    
Het derde stuk: Dit lijkt het antwoord te zijn voor de vraag van hierboven, dat deze beloften 
dus ingaan als wij ons aan het in het derde stuk genoemde deel van het verbond houden. Maar 
dan nog blijft bij ons de vraag staan of God ongedoopte mensen dus niet wil wassen in Zijn 
bloed. En hoe het zit met de tegenwoordige tijd van Zijn belofte.  
 
Hier vergist het echtpaar zich. Het Doopformulier wil niet zeggen dat Gods beloften 
pas ingaan wanneer wij op onze beurt ons aan het verbond houden.  Nee, de beloften 
van God gelden onverkort en onvoorwaardelijk. Anders zou het voor ieder van ons 
een verloren zaak zijn. Ook is hier niet de vraag aan de  orde wat God wil ten 
aanzien van ongedoopte mensen, maar het gaat om wat Hij belooft aan gedoopte 
mensen.    
We komen bij het slot van de brief: 
Nu de vermaning aan de ouders. De doop is een verordening van God. Daarom willen wij 
hier ook graag uit gehoorzaamheid ge 
hoor aan geven, maar dit dus niet zomaar uit gewoonte doen, maar ‘ongeveinsd’, 
weloverwogen en dus met begrip van de ware betekenis van de doop.  
Punt 1: Ons kind is inderdaad in zonden ontvangen en geboren,…, en is in Christus 
geheiligd en hoort daarom als lid van de gemeente gedoopt te wezen. Dit laatste stukje is ons 
niet helemaal duidelijk. Zijn kinderen die in de gemeente geboren worden anders? Hebben ze 
bij God een streepje voor dan? Nee toch? Maar waarom wordt er dan wel vaak gesproken over 
het voorrecht om ‘op het erf van het verbond geboren te zijn?’ Wat betekend deze 
uitdrukking? 
Punt 2 en 3: hier zijn we het mee eens/ dit is voor ons duidelijk. 
 
Deze vraag ligt helemaal in het verlengde van de vorige vragen rond de zekerheid 
van Gods beloften. In feite hebben deze jonge mensen geen zicht op de rijke 
betekenis van de doop en daarom kunnen ze niet goed uit de voeten met de 
uitspraak dat onze kinderen als lidmaten van Gods gemeente  in Christus geheiligd 
zijn. Nee, dat is inderdaad niet omdat ze in zichzelf anders zouden zijn dan andere 
kinderen. Maar wél omdat ze als verbondskinderen dit grote voorrecht hebben dat 
God hen in Christus als Zijn kinderen en erfgenamen aanziet en daarom kinderen 
van Gods belofte zijn.  
 
Na de doop volgt dan de dankzegging. Het eerste stukje vinden we dus weer wat lastig omdat 
hier weer wordt gezegd dat de kinderen nu al hun zonden vergeven zijn en tot lidmaten van 
de Zoon en dus tot Gods kinderen aangenomen zijn.   
Dit is eigenlijk dus dezelfde vraag aan in het 2e stuk van de doop zoals hierboven genoemd.  
Met de rest van het gebed bidden we weer van harte mee.  
  
Dit slotgedeelte van de brief is consistent met wat eerder werd geschreven en ik ben 
al op de betekenis van het dankgebed ingegaan. We concluderen:  de kinderdoop 



 9 

staat op hetzelfde hoge niveau als de volwassendoop. Het  is geen ‘opdragen met 
water’!  Of het nu om volwassen gelovigen of om kleine kinderen van de gelovigen 
gaat, het is dezelfde doop. Houd de doop in ere!  Gelovige vaders en moeders mogen 
er hun kinderen op aanzien: de drie - enige God heeft onze kinderen geweldig rijke 
beloften gedaan. In de doop is het garantiebewijs voor de geldigheid van Gods 
beloften op naam van ons kind gezet, met de handtekening van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest eronder! Die beloften zijn van Gods kant voor 100% gemeend. 
Hij heeft als het ware gezworen, met de hand op Zijn hart, dat Hij niet de eeuwige 
ondergang, maar juist het eeuwig behoud van ons en onze kinderen wil. Dit is ook 
een rijke troost voor ouders die hun kinderen vroeg verliezen door de dood. Ze 
behoeven er niet aan te twijfelen dat de getrouwe God van het verbond hen in Zijn 
genade om Christus’ wil bij zich opgenomen heeft in de hemelse heerlijkheid 
(vergelijk Dordtse Leerregels I, 17). 
Je hoort soms praten over de kinderdoop: dat is waterdoop, maar de echte doop is de 
doop met de Geest als je volwassen bent. Waar staat dat? Is dat geen onderschatting 
van het teken van God? Heeft dat niet te maken met de onderschatting van de 
kinderdoop? Daar doen we in de kerk zelfs aan mee. Want wees eens eerlijk: hoe kun 
jij je kind laten dopen als jij er zelf nog niet uit leeft? Kun je een kind uitleggen wie 
God is als je er zelf helemaal geen weet van hebt? Hoe kun je min of meer 
onbekommerd onbekeerd blijven als je wel je kinderen laat dopen? We kunnen toch 
niet met een leugen in onze rechterhand bij de doopvont staan? 
De doop van een kind is zeker niet de gewoonste zaak van de wereld. Het is een 
ongekend voorrecht dat het mag. Maar wat laten we veel steken vallen. Daar hebben 
wij als gemeente een hele slag in te maken.  
 
3. Het ingrijpende karakter van de overdoop 

‘Wie als kind gedoopt is en als volwassene opnieuw naar het waterbad treedt, laat 
zich overdopen. Dit geldt ook wanneer nadrukkelijk gesteld wordt dat iemand zijn 
kinderdoop niet wil verloochenen, maar de nieuwe, bewuste doop ziet als een 
bevestigingsdoop. Zij verwijzen naar het feit dat Paulus in Efeze mensen die gedoopt 
waren met de doop van Johannes de Doper ook nog een keer gedoopt heeft (Hand. 
19:1-7). Dit beroep klopt echter niet. In de eerste plaats was de doop van Johannes 
een uniek verschijnsel in de heilshistorie die slechts in een bepaalde tijd werd 
uitgevoerd omdat het Koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. Het was een 
schokkend gebeuren voor de Joden dat zij net als de heidenen bij hun overgang naar 
het Jodendom gedoopt moesten worden. Dat zij in de doop van de bekering dezelfde 
reiniging nodig bleken te hebben als de heidenen. Dit was zo schokkend dat zelfs 
Johannes de Doper terugdeinsde toen Christus vroeg ook Hem te dopen, opdat alle 
gerechtigheid vervuld zou worden. Jezus liet Zich op één hoop gooien met de 
heidenen. Deze doop was echter geen doop in de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Deze doop vóór Christus’ lijden en sterven markeerde niet de 
overgang van Jodendom naar het christelijke geloof. Daarom moeten de door 
Johannes gedoopte Joden voor de tweede keer gedoopt worden, maar nu voor het 
eerst met de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze doop 
markeert eenmalig hun geloof in Jezus Christus. Ook het beroep op het wel of niet 
ontvangen hebben van de Heilige Geest is geen argument. Dit laat het gebeuren in 
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Handelingen 8:42-25 zien. De inwoners van Samaria zijn op de prediking van 
Filippus tot het geloof in Jezus Christus gekomen. Zij hebben zich door hem laten 
dopen. Later komen Petrus en Johannes polshoogte nemen. De inwoners van 
Samaria blijken de Heilige Geest nog niet ontvangen te hebben. Wat gebeurt er? 
Dopen Petrus en Johannes hen nog een keer? Geenszins, zij bidden voor hen en 
leggen hun de handen op. Zo ontvangen zij de Geest. Zo kunnen ook kinderen later 
de Heilige Geest ontvangen zonder opnieuw gedoopt te hoeven worden. 
Overdopen is en blijft een miskennen en verloochenen van de kinderdoop. Het is een 
stellen van eigen komen tot het waterbad boven het komen van de drie-enige God 
met het teken van Zijn genadeverbond. Het overdopen is geen doop. In zijn boekje 
Gemeente van Christus vraagt A. van de Beek wat een gemeente moet doen als leden 
van de kerk zich laten overdopen.2 Het antwoord is heel simpel en verrassend: ‘niets, 
want het is geen doop’. Een ‘overdoop’ maakt de doop niet ongeldig. De doop kan 
nooit ongeldig gemaakt worden. De kerk heeft mensen die afgedwaald waren of een 
erg zondig leven geleid hebben, wel weer ontvangen en in Christus aanvaard, maar 
nooit opnieuw gedoopt. Er is wel een formulier voor opnieuw opnemen in de 
gemeente van Christus, maar geen formulier voor opnieuw dopen. De vroege kerk 
kende dat niet en geen enkele kerk kent het. ‘De doop is eenmalig. Dat betekent dat 
de overdoop geen doop is.’ Hij voegt er aan toe: ‘Hoezeer ook de betrokkenen zelf dit 
als de eerste echte doop zien, voor de kerk is het niet anders dan een op de doop 
lijkend ritueel dat geen waarde heeft. Wel is het zo dat dit een miskenning van de 
doop is en dus als zonde moet gelden, maar het is geen “ontdopen”.’ 
Als iemand op zijn schreden terugkeert, moet hij het zich laten overdopen wel als 
zonde belijden en laten, dus erkennen dat het een verkeerde stap was, waarbij eigen 
beslissing belangrijker geacht werd dan Gods daad aan het begin van ons leven. ‘(R. 
van Kooten) 
 
De doop is principieel onherhaalbaar. Mensen die zich laten ‘overdopen’, verklaren 
daarmee hun vroegere doop voor ongeldig. Wie hiertoe overgaat, geeft daarmee aan 
de keuze van zijn kerk ‘inzake haar opkomen voor het goed recht van de 
kinderdoop’ niet langer te kunnen aanvaarden. De solidariteit met de eigen 
kerkgemeenschap wordt hierdoor gebroken. De kerk kan, ondanks alle pastoraal 
begrip voor wat mensen beweegt, toch een ongeldig-verklaring van haar eigen 
dooppraktijk onmogelijk voor haar rekening nemen. Hier zal de kerk duidelijk nee 
moeten zeggen. Overdopers kunnen als zodanig geen kerkelijk ambt bekleden. Het is 
principieel onjuist wanner zij deel nemen aan het avondmaal in dezelfde gemeente 
zonder dat ze over hun ingrijpende beslissing met de kerkenraad gecommuniceerd 
hebben. In feite hebben ze door hun beslissing aangegeven dat de kerk volgens hen 
op en aangelegen punt dwaalt. Hoe kunnen ze dan vervolgens alsof er niets aan de 
hand is in diezelfde kerk het avondmaal vieren? Op zijn minst zal er dan toch een 
diepgaand gesprek met de kerkenraad moeten plaatsvinden, waarbij het respect voor 
het standpunt van de kerk wordt uitgesproken en daarmee de eigen stap tot 
overdoop wordt gerelativeerd. 

 
2 A. van de Beek, Gemeente van Christus, 46. 


