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GELOOFSBELIJDENISSEN 

 

Wij staan voor ons geloof en wij staan achter de geloofsbelijdenis-

sen van de Kerk, maar we mogen er ook kritisch tegenover staan, 

door telkens weer die geloofsbelijdenissen te toetsen aan de Bijbel. 

Ook dat doen we in deze brochure. 

 

 

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel: 

 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 

Schepper van de hemel en de aarde, 

van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 

  

en in één Here Jezus Christus, 

de eniggeboren Zoon van God, 

geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, 

God uit God, Licht uit Licht, 

waarachtig God uit waarachtig God, 

geboren, niet geschapen, 

één van wezen met de Vader, 

en door wie alles is geworden; 

die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel 

en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria 

en is een mens geworden, 

die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 

geleden heeft en begraven is, 

en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, 

is opgevaren naar de hemel 

en zit aan de rechterhand van de Vader 

en zal wederkomen in heerlijkheid 

om te oordelen de levenden en de doden, 

en aan wiens rijk geen einde zal zijn; 

 

en in de Heilige Geest, 
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die Here is en levend maakt, 

die uitgaat van de Vader en de Zoon, 

die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, 

die gesproken heeft door de profeten;  

en één heilige, algemene en apostolische kerk; 

wij belijden één Doop tot vergeving van de zonden; 

en wij verwachten de opstanding van de doden 

en het leven in de eeuw die komt. 

Amen. 

 

 

Zondag 27 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 74: 

 

Vraag: Moet men ook de kleine kinderen dopen?  

Antwoord: Ja, want zij behoren evengoed als de volwassenen tot het 

Verbond van God en tot Zijn gemeente, en aan hen worden, niet 

minder dan aan de volwassenen, de verlossing van de zonden door het 

bloed van Christus en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, belooft. 

Daarom moeten ook zij door de Doop, als het teken van het Verbond, 

in de Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen 

onderscheiden worden, zoals in het Oude Testament door de 

besnijdenis geschiedde, in plaats waarvan in het Nieuwe Testament de 

Doop ingesteld is. 
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Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 34: 

 

De Heilige Doop 

Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde van de wet is 

(Rom. 10:4), door het vergieten van zijn bloed een eind gemaakt heeft 

aan elke andere bloedstorting die men zou kunnen of willen doen tot 

verzoening voor onze zonden. Hij heeft de besnijdenis, waarbij bloed 

vloeide, afgeschaft en in plaats daarvan het sacrament van de doop 

ingesteld. 

Hierdoor worden wij in de kerk van God opgenomen en van alle 

andere volken en vreemde godsdiensten afgezonderd, om helemaal het 

eigendom te zijn van Hem, van wie wij het merk en veldteken dragen. 

Dit dient ons tot een getuigenis dat Hij eeuwig onze God en onze 

genadige Vader zal zijn. 

Daarom heeft Christus geboden al de zijnen te dopen in de naam van 

de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Matt. 28:19), met 

gewoon water. Daarmee geeft Hij ons te verstaan: evenals het water 

waarmee de dopeling overgoten en voor aller ogen besprenkeld wordt, 

de onreinheid van het lichaam afwast, zo bewerkt het bloed van 

Christus hetzelfde van binnen, in de ziel, door de Heilige Geest; het 

besprenkelt de ziel en zuivert haar van zonden en doet ons van 

kinderen des toorns opnieuw geboren worden tot kinderen van God. 

Wij worden evenwel niet door het water als zodanig van onze zonden 

gereinigd, maar door de besprenkeling met het kostbaar bloed van de 

Zoon van God. Hij is onze Rode Zee, waar wij doorheen moeten gaan 

om te ontkomen aan de tirannie van Farao - dat is de duivel - en binnen 

te gaan in het geestelijke Kanaän. 

De dienaren van hun kant geven ons alleen het sacrament, dat 

zichtbaar is, maar onze Here geeft wat door het sacrament wordt 

aangeduid, namelijk de onzichtbare genadegaven. Hij wast onze ziel en 

reinigt haar grondig van alle onreinheden en ongerechtigheden. Hij 

vernieuwt ons hart, schenkt ons volkomen troost en geeft ons vaste 
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zekerheid van zijn vaderlijke goedheid. Hij doet ons de nieuwe mens 

aan en Hij trekt ons de oude mens uit met al zijn werken. 

Daarom geloven wij dat wie tot het eeuwige leven wil komen, maar 

eenmaal gedoopt moet worden. De doop mag niet herhaald 

worden, want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Deze 

doop is immers niet alleen van waarde voor ons wanneer wij hem 

ontvangen en het water op ons is, maar gedurende ons hele leven. 

Daarom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers, die niet 

tevreden zijn met de eens ontvangen doop en die bovendien de doop 

van de kleine kinderen der gelovigen veroordelen. Wij geloven 

daarentegen dat men hen behoort te dopen en met het teken van het 

verbond te verzegelen, evenals de kleine kinderen in Israël besneden 

werden op grond van dezelfde beloften die aan onze kinderen gedaan 

zijn. Christus heeft zijn bloed even zeker vergoten om de kleine 

kinderen van de gelovigen te wassen, als Hij dat gedaan heeft voor de 

volwassenen. Daarom behoren zij het teken en sacrament van wat 

Christus voor hen gedaan heeft te ontvangen, zoals de HERE in de wet 

gebood hun kort nadat zij geboren waren, deel te geven aan het 

sacrament van het lijden en sterven van Christus door het offer van een 

lam. Dat was een sacrament van Jezus Christus. 

Bovendien doet de doop aan onze kinderen hetzelfde wat de 

besnijdenis deed aan het joodse volk. Daarom noemt de apostel Paulus 

de doop: de besnijdenis van Christus (Kol. 2:11). 
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SCHRIFTLEZINGEN 

 

Genesis 15:7-11, 17-18
a
; Genesis 9:8-13 + 1 Petrus 3:20

b
-21

a
; Exodus 

14:21-22 + 1 Korintiërs 10:1-4 (NBV). (In de verkondiging wordt 

soms ook geciteerd uit de NBG-vertaling van 1951) 

 

 

Genesis 15:7-11, 17-18
a 

7 Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft 

weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit 

te geven.’ 8 ‘HEER , mijn God,’ antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er 

zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’ 9 ‘Haal een driejarige 

koe,’ zei de HEER , ‘een driejarige geit, een driejarige ram, een 

tortelduif en een jonge gewone duif.’ 10 Abram haalde al deze dieren, 

sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover 

elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. 11 Er kwamen gieren op 

de kadavers af, maar Abram joeg ze weg.  

17 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was 

geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een 

brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 18 Die dag sloot 

de HEER een verbond met Abram. 

 

Genesis 9:8-13 

8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9 ‘Hierbij sluit ik een 

verbond met jullie en met je nakomelingen, 10 en met alle levende 

wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit 

de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11 Deze belofte doe ik jullie: 

nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden 

uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te 

vernietigen. 12 En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het 

teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens 

bij jullie: 13 ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn 

van het verbond tussen mij en de aarde. 
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1 Petrus 3:20
b
-21

a 

In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de 

watervloed gered, 21 en dat water is een voorafbeelding van het water 

van de doop, waardoor u nu wordt gered. 

 

Exodus 14:21-22 

21 Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee 

terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te 

laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, 

22 en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog 

land; rechts en links van hen rees het water op als een muur. 

 

1 Korintiërs 10:1-4 

1 Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders 

allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee 

trokken, 2 dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in 

de wolk en in de zee. 3 En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke 

voedsel 4 en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken 

uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. 
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VERKONDIGING 

 
(Deze tekst is enigszins bewerkt tot wat meer schrijftaal. Bovendien zijn 

kopjes en plaatjes toegevoegd om het lezen prettiger te maken. Ook zijn de 

precieze tekstverwijzingen vermeld.)  

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

 

Vanmorgen wordt u een warm en koud buffet opgediend met vele 

Bijbelse lijnen over de doop. Ik kan me voorstellen dat u zegt, dat is 

me te veel, dat ligt me te zwaar op de maag. Dan zou ik zeggen, doet u 

net als bij een warm en koud buffet, loop er langs, pik er dat uit wat u 

smaakt en raakt en laat de rest staan. Bovendien is hier ook weer een 

gebruiksboekje van gemaakt (dat u nu in handen hebt). 

 

Overdopen? 

Het gaat vanmorgen dus over de doop en in het bijzonder over de 

kinderdoop. Vanwaar dit onderwerp?  Nou, omdat je nogal eens van 

wat mensen hoort, dat ze zich laten overdopen. Ik kan me dat best 

voorstellen. De mens van tegenwoordig heeft behoefte aan ervaring. 

Bovendien denkt men dat de kinderdoop niet een echte doop is, het zou 

niet Bijbels zijn. Deze ontwikkeling over dopen sluit haarfijn aan bij 

het individualisme in onze tijd; ik mag zelf beslissen. Ook het geloof is 

een bewuste keuze en daarom ook: ik laat me dopen. Zo wordt de doop 

een teken van mijn keuze voor God. Maar is de doop daar eigenlijk 

wel het teken van? De doop is toch niet het teken van het feit dat ik 

ben gaan geloven? 

Daar komt nog bij dat veel mensen tegenwoordig iets willen 

ervaren in het geloof. En bij de kinderdoop heb ik zelf niets gevoeld. 

Op zich is het heel goed dat we ons geloof beleven, als we ons geloof 

daar maar niet aan ophangen. Want ‘als we ons geloof “ophangen” aan 

ons gevoel, kent ons geloof nooit een vaste, zekere basis. We zijn dan 

als een schip waarvan de aanmeerlijn niet aan de kade is vastgemaakt, 

maar aan de mast.’ (Mensink, Genade als erfgoed, pag. 18.) Het eigene 

van het geloof is nu juist dat je niet in jezelf, maar buiten jezelf houvast 

en zekerheid zoekt, en hebt gevonden, namelijk in wat onze Here Jezus 
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Christus voor ons heeft gedaan. 

Deze opmars van de overdoop en de verwerping van de 

kinderdoop, is dan ook juist iets van onze tijd en onze cultuur. Maar 

toch is er nog wat meer aan de hand. Het wijst ook op een zekere 

onkunde. Weten wij als kerkelijke gemeente nog wel wat dopen 

precies betekent? Waar verwijst het naar? Waar is het een teken van? 

‘O jawel dominee, dat weet ik wel: Romeinen 6(:1-14). Daar staat dat 

wij door de doop met Christus zijn begraven, maar ook weer met Hem 

zijn opgestaan tot een nieuw leven.’ Dat is inderdaad een belangrijk 

aspect van de doop, maar er zijn veel meer plaatsen in de Bijbel die 

ons de betekenis van de doop uitleggen. En die moeten ook worden 

genoemd, willen we de rijkdom van de doop geheel verstaan. 

Ik denk dat het niet onjuist is te zeggen, dat er ten aanzien van 

de doop een gebrek is aan zicht op de grote lijnen in de Bijbel. Ik heb 

in een doopdienst de doop aan de kinderen wel eens uitgelegd door 

twee touwen aan elkaar te knopen: ‘dopen is knopen’. Dat wil zeggen 

dat God zich in de doop al op een bepaalde manier aan ons verbindt. 

Om dat te kunnen verstaan, moeten we de Bijbelse lijnen van het 

verbond van God met de mens, die door het Oude en het Nieuwe 

Testament heenlopen, nagaan. In dat perspectief staat namelijk de 

Bijbelse doop. De doop is geen teken van onze keuze voor God, maar 

van Gods keuze voor ons. De doop verwijst naar het heilswerk van 

God in Christus. Laten we daarom in deze dienst die Bijbelse lijnen 

maar eens verkennen. Want als wij als kerk, als gemeente niet 

uitleggen wat de doop inhoudt, kunnen wij het de mensen niet kwalijk 

nemen als ze zich willen laten overdopen. 

 

Eén doop 

Als eerste is iedereen het erover eens, Baptisten, Evangelischen en de 

traditionele Kerken dat er maar één doop is. In Efeze 4:5-6 lezen we: 

‘Er is één Here, één geloof, één doop, één God en Vader’. Met andere 

woorden, zoals er maar één Here is en één God, zo is er ook maar één 

doop: de doop in de naam van de Drie-enige God, Vader, Zoon en de 

Heilige Geest. Die éénmaligheid van de doop verwijst naar het eens en 

voorgoed volbrachte werk van Christus. Dat hoeft niet nog eens 
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overgedaan te worden. Dat kan trouwens niet eens. Wie gedoopt is, is 

van Godswege met Hem verbonden. En God laat niet los wat zijn hand 

begon. Daarom heeft een overdoop in wezen geen betekenis. 

Bovendien lezen we nergens in de Bijbel, dat iemand twee keer met 

deze Christelijke doop wordt gedoopt. Je wordt maar één keer gedoopt, 

net zoals je maar één keer openbare belijdenis van je geloof doet. 

 

Huwelijksverbond 

Zo is het ook met het huwelijk. Je trouwt maar één keer met dezelfde 

man/vouw, of je zou intussen van elkaar gescheiden moeten zijn. Maar 

als je getrouwd bent, ga je niet na 25 jaar nog eens naar het 

gemeentehuis om weer ‘ja’ te zeggen, om je huwelijk nog een keer te 

sluiten. Als ik dit aan mijn vrouw zou vragen: ‘Zullen we opnieuw 

naar het gemeentehuis gaan om weer ‘ja’ te zeggen,’ dan zou ze terecht 

vragen: ‘Geloof je niet meer dat ik het meende, toen ik 25 jaar geleden 

‘ja’ tegen je zei?’ Zo zou God ook aan degenen die zich willen laten 

overdopen kunnen vragen: ‘Geloof je niet dat Ik het meende, toen Ik 

bij jouw kinderdoop ‘ja’ tegen je zei?’ Je stelt Gods trouw toch niet ter 

discussie? En om die trouw gaat het bij de doop en nergens anders om. 

Daarom wordt in de Bijbel de relatie tussen God en mens heel vaak 

vergeleken met een huwelijk, met een huwelijksrelatie, met een 

huwelijksverbond. God zegt ‘ja’ tegen jou, daar is de doop het teken 

van, en jij zegt ‘ja’ tegen God, en daar is de openbare belijdenis het 

teken van. En dat kan op één dag, maar dat hoeft niet. 

 

 
 

Nu is er wel een verschil tussen het verbond van God met mensen en 
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de verbonden van mensen met elkaar. Een verbond van twee mensen, 

zoals een huwelijk, is een verbond tussen twee gelijkwaardige partijen, 

maar je voelt wel aan dat het verbond tussen God en mens dat niet is. 

Het verbond met God is wel tweezijdig in uitwerking, maar wordt 

éénzijdig – van de zijde van God – aangegaan. 

 

Gods verbond met Abram 

Dat zien we zo mooi in dat verhaal van Abram in Genesis 15. Daar 

moet Abram een driejarige koe, een geit en een ram midden 

doorsnijden en deze helften uit elkaar leggen, zodat er een soort straat 

van bloed ontstaat. Zo werd vroeger een verbond gesloten. Zo werd 

vroeger een verbond ‘gesneden’ kunnen we ook zeggen. Want dat is de 

Hebreeuwse uitdrukking voor het sluiten van een verbond. En dat 

verwijst naar dat snijden van die dieren in stukken. Maar waarom 

sneed men bij een verbondssluiting altijd dieren in stukken? Nou, als 

twee koningen van twee landen een verbond wilden sluiten – 

bijvoorbeeld een niet-aanvalsverdrag – dan kwamen die twee koningen 

samen, sneden dieren in stukken en liepen dan samen tussen die 

stukken door. Ze zeiden daarbij: ‘Zoals de stukken van deze dieren bij 

elkaar horen, zo horen wij bij elkaar; en als één van ons het verbond 

verbreekt, dan gaat die koning (en zijn land) ook in stukken. Met 

andere woorden: ze verbonden zich met hun leven aan elkaar. Het 

bloed van de dieren verwijst daarnaar. Want bloed is leven. Zij werden 

daardoor als het ware ‘bloedsbroeders’. 

En wat gebeurt er nu bij Abram? We hebben het gelezen. 

Abram wacht en wacht op God, de andere verbondspartner, totdat Hij 

komt, zodat – zo dacht Abram –  ze samen tussen die stukken door 

zouden kunnen gaan en zo hun verbond zouden sluiten. Maar nee, zo 

gaat het niet. God komt wel, maar God gaat alleen als een vuur tussen 

de stukken door. God alleen. God zegt alleen ‘ja’, als Eerste en Enige. 

En dan staat er: ‘Op die dag sloot de HERE een verbond met Abram.’ 

Wat is daarmee gezegd? God zegt daarmee: ‘Ik ga alleen tussen die 

stukken door, Abram. Ik alleen sta met mijn leven garant voor ons 

verbond. Niet alleen als Ik het zou verbreken – wat natuurlijk 

uitgesloten is, dat zal nooit gebeuren – maar ook als jij het verbreekt 



15 

 

hoef jij niet in stukken, hoef jij niet te sterven, maar zal Ik mijn leven 

geven. En dat is ook gebeurd. 

 

God in stukken 

Hoe vaak hebben mensen niet het verbond verbroken? Maar in Jezus 

Christus gaf God Zijn Zoon. Zijn leven ging in stukken om het 

verbond tussen God en mens weer te helen. Ook al schenden wij vaak 

het verbond met God, God herstelt dat weer: éénzijdig. Door het bloed 

van Christus werd het verbond hersteld en vernieuwd. Hij gaf zijn 

bloed, zijn leven. Zegt Jezus het niet zelf bij de instelling van het 

avondmaal? ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed’ (1 Kor. 

11:25). En dáár is de doop nu het teken van. Want het teken van de 

doop verwijst naar de dood en opstanding van Jezus Christus, 

waardoor het verbond tussen God en mens weer wordt hersteld. En dat 

lezen we in Romeinen 6, waar staat (v. 3): ‘Weet u niet, dat wij allen, 

die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?’ Zo is 

doop het teken dat verwijst naar het sterven met Christus en het 

opstaan met Christus. Je zou het woord ‘doop’ (als ezelsbruggetje) 

kunnen zien als de samenstelling van twee afkortingen ‘do’ en ‘op’, 

wat dan staat voor de woorden ‘dood’ en ‘opstanding. Dat wil zeggen: 

je was dood, doordat je het verbond met de levende God verbrak, de 

verbinding met de Levende. Maar God wekt je weer tot leven. 

Maar –  even tussen haakjes – als jij dood was, dan ben je toch 

knap passief, dan kun je niets. De doop kan er dus nooit een teken van 

zijn, dat jij iets doet, maar alleen dat God iets doet. Het is dus niet een 

teken van jouw keuze voor God, maar van Gods keuze voor jou. 

Bovendien krijgt Abram een nieuwe naam: Abraham (Gen. 17:1-5). 

Hij mag een nieuw mens zijn. Dat was (is) ook de functie van de 

doopnaam. Je mag een nieuw mens zijn. En met die nieuwe naam 

verbindt God je met zijn eigen Naam. Dit ‘verbinden’ herinnert weer 

aan het verbond. 

 

Onderdompeling of besprenkeling? 

Nu zou iemand kunnen zeggen, dat deze betekenis van de doop – het 

sterven en opstaan met Christus – het mooist tot uitdrukking komt door 
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de symboliek van de onderdompeling. Ja, dat is zeker waar. Er is ook 

niets op tegen te dopen door onderdompeling. Dat is zelfs heel mooi. 

Maar we moeten niet doen alsof dit de enige vorm van dopen is. Ook 

de besprenkeling met water heeft Bijbelse papieren. Dat is niet pas 

gedaan, zoals sommigen zeggen, vanwege de in de winter te koude 

kerken in Noord-Europa. Nee, de doop door besprenkeling valt op 

grond van zowel het Oude- als het Nieuwe Testament met evenveel 

recht te verdedigen als de doop door onderdompeling. Dat heeft te 

maken met nog een betekenis van de doop. Eigenlijk is dat zelfs de 

eerste betekenis van de doop. Want de verwijzing naar de dood en 

opstanding van Christus is ‘slechts’ de tweede betekenis. De eerste 

betekenis is namelijk de afwassing van de zonden. Vandáár water, en 

wel strómend water. Waarom dat de eerste betekenis is? Nou, als er 

eerst geen afwassing van zonden plaatsvindt, kan er ook geen 

opstanding van nieuw leven zijn. Over de afwassing lezen we 

bijvoorbeeld in Handelingen 22:16: ‘Sta op, laat u dopen en uw zonden 

afwassen’. En hoe werd in het Oude Testament de zonden van  het 

volk afgewassen, verzoend? Nu, dat weten we: doordat de priester het 

bloed van het lam sprenkelde op het verzoendeksel op grote 

verzoendag. En de kruisdood van Jezus Christus op Golgotha, waar het 

bloed van het grote Offerlam van God vloeide, verwijst terug naar die 

grote verzoendag in het Oude Testament. Eigenlijk is het omgekeerd. 

We moeten zeggen dat de Grote Verzoendag in het Oude Testament 

verwijst naar de nog grotere 

Verzoendag, de Goede Vrijdag, in 

het Nieuwe Testament. In 

Leviticus 16:15-16 lezen we, dat 

de priester het bloed op en voor 

het verzoendeksel van de ark van 

het verbond (!) moet sprenkelen. 

‘Zo zal ‘hij verzoening doen over 

het heiligdom om de onreinheden 

der Israëlieten’. 
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Deze eerste betekenis van de doop – de afwassing van de zonden, die 

terugwijst naar de besprenkeling met het bloed van het offerlam – 

wordt natuurlijk mooier gesymboliseerd door de besprenkeling met 

water, zoals wij dat kennen, dan door onderdompeling. Bovendien 

lezen we in Ezechiël 36:25 het volgende. Daar zegt God: ‘Ik zal rein 

water over u sprengen en u zult rein worden; van al uw onreinheden en 

van al uw afgoden zal Ik u reinigen.’ 

Verder denk ik dat ook in de tijd van het Nieuwe Testament de 

besprenkeling niet ongebruikelijk was. Op de eerste Pinksterdag zijn 

3000 mensen gedoopt, zo lezen we. Het is de vraag, als dit allemaal 

door onderdompeling plaats zou hebben gevonden, wáár in Jeruzalem 

dat dan gebeurd zou moeten zijn. Ook de cipier in Filippi liet zich met 

‘zijn hele huis’ (de Bijbel denkt veel collectiever dan wij in onze 

individualistische tijd) door Paulus dopen. Dat gebeurde in diezelfde 

nacht nog en in zijn eigen huis. Ik mag toch aannemen dat hij niet een 

ingebouwd doopbassin in zijn huis had. Maar er zijn ook plaatsen in 

het Nieuwe Testament waar letterlijk over besprenkeling wordt 

gesproken. In 1 Petrus 1:2 bijvoorbeeld. Petrus schrijft deze brief aan 

een heleboel mensen, die – zo noemt hij dat – ‘door God, de Vader, 

[zijn] voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn 

aan Jezus Christus en met Zijn bloed besprenkeld te worden.’ Dat slaat 

ongetwijfeld op het ritueel van de doop door besprenkeling. Ook in 

Hebreeën 9:13-14 en 12:24 lezen we over besprenkeling met het bloed 

van Christus. Deze teksten uit Petrus en Hebreeën kunnen natuurlijk 

nooit letterlijk op de besprenkeling met het bloed van Jezus Christus 

slaan. Want Jezus was, toen die brieven geschreven werden, al lang 

opgevaren naar de hemel. En ook zal men geen flesjes met echt bloed 

van Jezus hebben bewaard. Dit moet dus wel slaan op de symbolische 

besprenkeling met water, wat verwijst naar het reinigende bloed van 

Christus. Op de doop dus. Denk maar weer aan Ezechiël 36. 

Bovendien is het niet het belangrijkste dat wij gedoopt worden 

in of met water, maar dat we gedoopt, anders gezegd gedompeld 

worden in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In 

zijn Naam gedompeld wil zeggen: je bent nu helemaal van Hem. 
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Stromend water 

Maar er is nog iets. Als er staat: ‘Laat u dopen en wassen’ (Hand. 

22:16), dan is dat niet door onderdompeling in stilstaand water, maar 

dan duidt dit wassen juist op spoelen met stromend water. Juist 

stromend water, levend water, dat besprenkeld of vergoten wordt 

symboliseert dit wassen veel meer. Misschien moeten we – zo heeft 

iemand eens geopperd – wel dopen onder een stromende kraan of 

onder een stromende douche. Omdat het om stromend water moet 

gaan, giet ik bij de doophandeling ook altijd drie keer een handvol 

water over het hoofdje van de dopeling. En daarbij mag best gehuild 

worden. Dit kind gaat door de dood heen en wordt nu al, op voorhand, 

onvoorwaardelijk zijn of haar zonden vergeven. Ongelofelijk, wat een 

genade van God!!! En verwijst bovendien dit stromende, dat wil 

zeggen levende water niet juist nog meer naar Christus dan dood, 

stilstaand water in een bad? Jezus vergelijkt zichzelf toch met levend 

water (Joh. 4:10)? Dat stilstaand water dood water is, dat weet iedereen 

in de tijd van Jezus. En wij weten dat ook: als je water in een bak laat 

staan wordt het vies. Als men zich dus in de Jordaan liet dopen, deed 

men dat niet in de eerste plaats omdat men helemaal kopje onder kon, 

maar omdat dit stromend water is. Bovendien is de Jordaan op 

sommige plekken zo ondiep dat je daarin helemaal niet kopje onder 

kunt. Op de plek in het riviertje waar Paulus Lydia doopte, kan dat in 

elk geval niet.  
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Waarschijnlijk goot men tijdens de doophandeling – staande in de 

rivier – met een schaal ook water (stromend!) over het hoofd. Dat sluit 

aan bij archeologisch onderzoek, waaruit blijkt dat de doopbas-sins in 

de eerste eeuw te klein waren voor onderdompeling. Ook daarin was 

dus de doophandeling zo, dat men water goot over de dopeling (zie 

A.G. Luiks, Baptisterium. De bediening van de doop in de oud-

christelijk kerk, Kampen 1975, pag. 9-15 en 143vv.). 

De betekenis van het in een rivier dopen is dus vooral vanwege 

het feit dat dat water stroomt. Door stromend water worden je zonden 

afgewassen. En weet je waar die zonden dan heen stromen als je in de 

Jordaan gedoopt was? Naar de dode zee. Het diepste punt op aarde; 

400 meter onder de zeespiegel. Daar gaan jouw zonden heen voor God. 

In de dode zee. Dood zijn jouw zonden voor God. Geweldig toch? 

Trouwens, ook in een geschrift van waarschijnlijk zo rond het 

jaar 90, lezen we over dopen in stromend water. Het boekje was er dus 

misschien al toen de Openbaring van Johannes nog geschreven moest 

worden. Dit boekje – de ‘Didachè’ (dat letterlijk betekent: 

‘Onderwijs’; de volledige titel is: ‘Onderwijs van de 12 apostelen’) – is 

een soort instructieboekje voor onder meer liturgische gebruiken. Over 

de bediening van de doop lezen we daarin het volgende. ‘Doop in de 

naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, met 

stromend water. Indien u geen stromend water heeft, doop dan met 

ander water, liefst koud en anders met warm. Als u dat niet hebt, giet 

dan drie keer water over het hoofd in de naam van de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest.’ Let wel, dit is dus al rond het jaar 90 geschreven. 

 

Gods daad 

Het gaat bij de doop dus in de eerste plaats over de afwassing van de 

zonden en het herstel van het verbond. Om de verzoening dus. En dat 

is gebeurd door het bloed van Christus dat vergoten, dat gesprenkeld 

werd. Alleen zijn bloed reinigt en verzoent. En God doet dat in 

Christus, voor ons. De doop verwijst naar Gods daad aan ons en is dus 

niet een teken van ons geloof, onze keuze. Dat is er bij de 

volwassendoop in bepaalde gemeenten wel vaak van gemaakt. Maar 

dan verschuift de betekenis. 
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Er is niets tegen volwassendoop. Wij kennen ook de volwassendoop in 

de kerk, gelukkig wel. Wanneer iemand niet als kind is gedoopt, kan 

hij of zij zeker als volwassene gedoopt worden. Maar dan nog blijft de 

doop een verwijzing naar God. Wat God doet in Jezus Christus en niet 

wat ik doe. Daarom zou ik ook een volwassene eerst dopen en daarna, 

in dezelfde dienst, belijdenis laten doen en niet andersom. 

 

Krijg je door de doop eeuwig leven? (verbondsautomatisme) 

Wat ook wel eens een misverstand geeft en wat ik vaak hoor is: ‘Ja 

maar, als er een baby wordt gedoopt, wordt er zo vaak gezegd: “Nu 

ben je een kind van God”. Is dat kind dan al behouden? Heeft dat kind 

dan al eeuwig leven?’ Om hier een antwoord op te geven, moeten we 

weer kijken naar het verbond. Dat verbond wordt éénzijdig met 

Abraham, en door Christus ook met ons aangegaan, maar moet op den 

duur wel tweezijdig worden. Anders is het geen verbond. God vraagt 

ook aan Abraham geloof en gehoorzaamheid. Dat wordt ook aan de 

dopeling gevraagd en de ouders moeten dat de dopeling leren: geloof 

en gehoorzaamheid. Maar dat is met de volwassendoop toch net zo? 

Kun je nu zeggen, dat iedereen die in een evangelische gemeente als 

volwassene is gedoopt en belijdenis heeft gedaan een kind van God is? 

Stel nu dat zo iemand weer afhaakt; niet meer in de bijeenkomsten 

komt en ook zegt niet meer te geloven. Dat komt toch voor. Dan 

zeggen we toch ook niet, dat hij toch behouden is alleen omdat hij 

vroeger is gedoopt? En als iemand dan na 10 of 20 jaar, na een 

losbandig leven, weer bij die gemeente komt? Moet die dan opnieuw 

gedoopt worden? Want je wilt toch ervaren dat je zonden van de 

afgelopen 20 jaar worden afgewassen? En hoe vaak moet dat herhaald 

worden? Als je het zo bekijkt, zou je wel elke week gedoopt moeten 

worden, of zelfs elke dag. We hebben dagelijks bekering nodig. Maar 

als God eenmaal ‘ja’ zegt, blijf het altijd ‘ja’. Kortom: ook bij de 

volwassendoop kun je niet zeggen, dat iemand nu voor altijd een kind 

van God is en blijft. Met andere woorden, ons ‘ja’ tegen God is niet zo 

betrouwbaar. Maar Gods ‘ja’ tegen ons des te meer. Daarom ging Hij 

bij Abraham alleen tussen de stukken door. Zo sloot God eenzijdig een 

verbond met Abraham en met zijn kind. En wat is de kinderdoop in dat 
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verband dan mooi: God vergeeft je al bij voorbaat al je zonden. Hij 

zegt al  ‘ja’ voordat jij iets kon zeggen. 

En God zegt bovenal ‘ja’ tegen ons in Jezus Christus. Daarin 

heeft God zich ten hoogste en ten diepste uitgesproken. Jezus Christus 

is hèt Woord van God, het Vleesgeworden Woord. Jezus Christus is 

Gods ‘ja’ tegen ons en in de doop wordt dat nog eens persoonlijk aan 

ons bevestigd. Ja, al vanaf het begin van je leven zegt God ‘ja’ tegen 

je, als je net bent geboren. Prachtig die kinderdoop. Dat God als eerste 

‘ja’ tegen je zegt, beleven we daarom veel meer in de kinderdoop. 

 

Kinderdoop niet in de Bijbel? 

Maar, zal iemand zeggen, die kinderdoop, die staat toch niet in de 

Bijbel? Dat valt nog te bezien. Willen we namelijk de doop verstaan, 

dan moeten we wel de hele Bijbel erbij nemen. Dan moeten we niet 

alleen naar het Nieuwe Testament kijken, maar ook naar het Oude. 

Laten we daarom maar eens het hele Bijbelse getuigenis over de 

doop nagaan. In Matteüs 28:19 lezen we de opdracht tot dopen: ‘Gaat 

dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de 

naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’. Het 

woord ‘volk’ is in de Bijbel een zogenaamd inclusief woord. Het 

omvat (groot)ouders en (klein)kinderen. Het is te vergelijken met het 

woord ‘familie’ of ‘huisgezin’. Vergelijk Joël 2:16, waar ook 

gesproken wordt over een reiniging: ‘Breng het volk bijeen, laat heel 

Israël zich reinigen. Breng de oude mensen tezamen, verzamel de 

kinderen, ook de kleintjes aan de borst.’ Omdat Matteüs het evangelie 

schrijft voor de Joden, denkt hij hieraan bij de woorden ‘maakt alle 

volken tot mijn discipelen en doopt hen.’ Want voor de Joden is ‘volk’ 

zonder kinderen ondenkbaar. 

Bovendien is deze doop in het Nieuwe Testament natuurlijk 

niet zo maar uit de lucht komen vallen, net zo goed als het Nieuwe 

Testament zelf niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Het Nieuwe 

Testament wordt begrepen vanuit het Oude Testament. Leerde Jezus 

het de Emmaüsgangers niet zelf, toen Hij met hen meeliep: ‘Moest de 

Christus dit niet lijden? (…) En Hij begon bij Mozes en bij al de 

profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking 
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had.’(Luk. 24:26). ‘Mozes en de profeten’. Zo werd het Oude 

Testament genoemd in die tijd. Mozes, dat is de Tora (Genesis tot en 

met Deuteronomium) en de profeten, dat zijn de boeken Jozua tot en 

met 2 Koningen en Jesaja tot en met Maleachi. Dus Jezus legt zichzelf 

uit vanuit het Oude Testament. Dat kan niet anders, want het Nieuwe 

Testament was er toen nog niet. Maar dan moet toch zeker ook de 

doop, die naar Hem verwijst, uitgelegd worden vanuit het Oude 

Testament? We gaan zo naar het Oude Testament, naar Noach, Mozes 

en de profeten, maar eerst nog wat anders. 

 

Eerst geloven dan dopen? 

Je hoort ook nog wel eens zeggen: ‘Maar dominee, de volgorde is toch 

“wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden”, dus eerst 

geloven en dan dopen?’ Waar staat dat? ‘Nou, Markus 16 vers 16.’ Ja 

maar, als je daar nu eens naar kijkt, naar Marcus 16:9 tot en met 20, 

dan zie je in de NBG-vertaling vierkante haken staan. Dat gedeelte 

staat dus letterlijk tussen haakjes. Dat wil zeggen, dat slot is 

toegevoegd. Het is ook wel begrijpelijk dat er na vers 8 iets is 

toegevoegd, want dat vers eindigt zo: ‘Want zij waren bevreesd.’  Zo 

kan een evangelie, een blijde boodschap,  natuurlijk niet eindigen. Er 

zal van het origineel wel wat verloren zijn gegaan, zo dacht men. Er 

zijn zelfs twee slotgedeeltes van Markus in verschillende 

handschriften. In de NBV staat de ene achter drie sterretjes en de 

andere in een voetnoot. Kortom: we weten niet zeker of dit wel 

oorspronkelijk in de Bijbel stond of dat het nu juist is toegevoegd om 

dat standpunt van mensen, die zeggen: ‘eerst geloven en dan dopen’ 

kracht bij te zetten. 

 

Kamerling uit Ethiopië 

‘Ja maar, de kamerling uit Ethiopië dan, in Handelingen 8:37, zal 

iemand zeggen?’ Als u uw Bijbel bij u heeft, pak hem er dan maar 

even bij. Handelingen 8. Filippus had de minister verteld over Jezus 

door de profeet Jesaja uit te leggen. Ziet u, weer uit het Oude 

Testament! Blijkbaar kwam hij op de doop door het Oude Testament 

uit te leggen. Toen de kamerling dat gehoord had zei hij: ‘Kijk daar is 
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water, wat is er tegen om gedoopt te worden?’ En juist op dat punt is 

een tekst ingevoegd (vers 37). Kijk maar, het staat weer tussen 

vierkante haken in de NBG en in de NBV in een voetnoot. En wat staat 

er dan? Op de vraag, ‘kijk daar is water, wat is er tegen dat ik gedoopt 

word,’ is een antwoord ingevoegd: ‘Als je gelooft met heel je hart is 

het geoorloofd’. Weer die voorwaarde. Maar Gods liefde is nu juist 

onvoorwaardelijk. Het staat dus niet in de oudste handschriften. Daar 

loopt de tekst direct door van vers 36 naar vers 38. Dus die 

buitenlandse minister wordt zomaar gedoopt. De volgorde eerst geloof 

dan doop of eerst doop dan geloof is – omdat het om een relatie 

(verbond) gaat – in de Bijbel niet principieel. Dat is ook logisch, want 

in een relatie (verbond) moet het uiteindelijk toch altijd van twee 

kanten komen. In een relatie maakt het in principe niet uit wie er het 

eerste ’ja’ zegt. Want ook al zou vers 37 wel in de oudste 

handschriften gestaan hebben, dan is er toch in de Bijbel ook een 

voorbeeld van een volwassene die eerst wordt gedoopt en dan pas gaat 

geloven: Naäman. Is Naäman dan ook gedoopt? Dat is toch het Oude 

Testament? Ja, juist in het Oude Testament lezen we heel veel verhalen 

over het ‘door het water gaan’ die allemaal verwijzen naar de doop in 

het Nieuwe Testament. Door die verhalen uit het Oude Testament leren 

we de doop pas goed verstaan. Net zoals Jezus zichzelf uitlegde uit het 

Oude Testament aan de Emmaüsgangers, zo kun je ook de doop alleen 

maar helemaal begrijpen als je het Oude Testament erbij betrekt. Laten 

we dus maar eens gaan kijken. En dan beginnen we bij Noach. 

 

Noach 

De aarde is vol zonde en er is niemand meer die goed doet. De aarde 

moet schoongewassen worden. Maar God is Noach met zijn huisgezin 

(weer collectief gedacht) genadig en hij wordt gered als door de dood 

heen. In een doodskist, want dat betekent het Hebreeuwse woord ‘ark’ 

letterlijk: kist, doodskist. Het was ook inderdaad een rechthoekige kist, 

helemaal geen schip: een doodskist. En is dat nu juist niet de betekenis 

van de doop: gered worden door de dood heen, door het water heen? 

Zegt 1 Petrus 3:20-21 dat niet precies, waar de Bijbel juist de link legt 

tussen Noach en de doop? Noach werd met z’n achten door het water 
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heen gered ‘en dat water is een voorafbeelding van het water van de 

doop, waardoor u nu wordt gered.’ We hebben hier een keer naar 

verwezen bij een doopdienst, door een bootje van papier in het 

doopvont te laten drijven. 

 

 
 

 

Mozes 

En let eens op Mozes. Hij wordt ook gered door de dood heen, als door 

water heen. Hij werd in een biezen kistje gelegd. In een biezen arkje. 

Ja, hetzelfde woord als bij Noach. Mozes lag dus ook in een 

doodskistje. Hij was inderdaad ten dode opgeschreven. Die duivelse 

farao wilde toch alle jongetjes vermoorden? Maar Mozes werd gered 

door God, door het water heen en hij mocht opstaan tot een nieuw 

leven. Ook Mozes is als het ware door de dood heen uit het water 

gehaald, net als wij bij de doop. En dit gebeurde bij Mozes toen hij 

een… baby was!! Hoezo geen kinderdoop in de Bijbel? 

Maar ook het hele volk Israël werd geboren door water heen. 

Toen Israël uit Egypte trok, gingen ze door de Rode Zee. Ook dat 



25 

 

verwijst al naar het rode bloed van Christus. Toen ze door dat water 

gingen werd Israël pas een vrij volk. Toen werd het als het ware als 

kind geboren. Daarvóór heetten ze nog Hebreeën. Dat was hun 

slavennaam. Toen waren ze slaaf van Farao. Nu zijn ze kind van God. 

‘Ik leerde Efraïm lopen’, zegt God door één van zijn profeten (Hos. 

11:3). Efraïm was een provincie, een van de stammen van Israël. Maar 

het staat ook vaak voor heel Israël, althans voor het tien-stammenrijk. 

Net zoals bij ons de naam ‘Holland’, dat zijn maar twee provincies, 

maar daarmee wordt ook vaak heel Nederland aangeduid. Israël was 

Gods volk, Zijn kind. Geen slaaf, maar kind. Geboren uit water, dat 

zegt 1 Korintiërs 10:1. Daar wordt de link gelegd: ‘Allen lieten zich in 

Mozes dopen, in de wolk en in de zee’. 

 

 
 

Geboren uit water en Geest 

En als Israël dan geboren is als volk, ontvangen ze op de 50
e
 dag op de 

Sinaï de Tora. Op de 50
e
 dag, Pinksterfeest voor de Joden. Dan vieren 



26 

 

ze dat ze de Tora van God kregen: de Tora, de wil van God, de 

gedachten van God, de Geest van God. Zoals wij op de 50
e
 dag na 

Pasen op het Pinksterfeest ook Gods Heilige Geest ontvingen. Dus ook 

Israël werd gedoopt met water (van de Rode Zee) en met Geest (bij de 

Sinaï), en ook in die volgorde. Net zoals Jezus het zegt tegen 

Nicodemus: ‘Wie niet geboren wordt uit water en Geest, kan het 

Koninkrijk van God niet binnengaan’ (Joh. 3:5). Je zou kunnen 

zeggen: bij de doop wordt een christen geboren uit water, dat is het 

uiterlijke kenmerk van het heil, dat verwijst naar werk van Jezus 

Christus buiten ons (buitenkant, voorhoofd) en bij je belijdenis word je 

geboren uit de Geest, dat is het innerlijke kenmerk, dat verwijst naar 

het werk van de Heilige Geest in ons (hart). Met je belijdenis, zo kun 

je zeggen, gaat Gods Geest, in jouw geest het werk van Christus 

beamen. Je belijdenis is het openbare teken dat je ook gedoopt bent 

met de Heilige Geest. Die volgorde zie je ook bij Titus 3:5: ‘Hij heeft 

ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende 

kracht van de Heilige Geest’. Water en Geest, doop en geloof. Zie je 

dat die volgorde, eerst geloven en dan dopen, niet vast ligt? En juist 

eerder andersom is?  

 

Naäman 

Dat zien we ook bij Naäman (2 Kon. 5:1-19). Die heiden uit het Oude 

Testament. Ook voor heidenen is het heil van Israël, wil dit verhaal 

zeggen. Naäman moet zich gaan 

reinigen in de Jordaan, maar hij gelooft 

er niets van dat dat helpt. Maar zijn 

knechten zeggen dan: ‘Doe het nu 

maar’. En als hij dan gereinigd is – dus 

na zijn onderdompeling – dan pas zegt 

hij: ‘Zie, nu weet ik, dat er op de 

gehele aarde geen God is behalve in 

Israël.’ (v. 15) Eerst gereinigd, 

gedoopt, dan pas zijn geloof beleden. 

‘En zijn lichaam werd weer gezond als 

het lichaam van een kleine jongen.’ (v. 
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14) Naäman wordt als het ware opnieuw geboren. De grote man (v. 1, 

St.Vert) moet worden als een kind.   

 

Jona 

Bij Jona zien we ook deze volgorde. Ja, ook de profeten uit het Oude 

Testament leggen de betekenis van de doop uit. Mozes én de profeten. 

Jona was ongehoorzaam, leefde in zonde zou je kunnen zeggen, kwam 

in het water van de dood, opgeslokt door de vis, dat wil zeggen in het 

watergraf. Die vis was geen taxi van God om hem te redden, maar het 

symbool van de dood. Lees maar in Jona 2:3: ‘Uit het rijk van de dood 

schreeuw ik om hulp’. En Jona bad uit het graf tot God. Maar dan 

wordt hij toch weer levend gemaakt 

door God. Later zegt Jezus: ‘Want 

zoals Jona drie dagen en drie nachten 

in de buik van het zeemonster was, zo 

zal de Zoon des mensen in het hart 

van de aarde zijn, drie dagen en drie 

nachten.’ (Mat. 12:40; [16:4]) Dus, 

zoals Jona dood was en weer levend 

werd door water heen, zo worden wij 

ook van de dood levend door het 

water van de doop heen, omdat Jezus 

drie dagen en drie nachten voor ons 

de dood inging. Ziet u al die prachtige Bijbelse lijnen? 

 

Ook voor de kinderen 

Al die beloften gelden nu ook voor de kinderen, zegt Petrus in 

Handelingen 2(:38-39): ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u 

dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen 

voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want 

voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die 

ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ En wat is 

daar dan het teken van? Kijk maar weer naar het Oude Testament, naar 

Abram. Hij was ook een heiden. Maar God sloot zijn verbond met 

Abram en als teken daarvan moest Abram zich besnijden. De eerste 
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besnijdenis was dus een volwassen-besnijdenis. En daarbij kreeg 

Abram ook een nieuwe naam: Abraham. Net zo gaat het in het Nieuwe 

Testament bij de eerste heidenen uit de volken. Zij worden volwassen 

gedoopt en krijgen een nieuwe naam, een doopnaam. Maar Abraham 

moet daarna steeds ook zijn kinderen besnijden. Niet pas als ze 

volwassen zijn en in God zijn gaan geloven, maar al op de 8e dag. 

(Tussen haakjes: tegenwoordig is bekend dat een kind precies op de 8
e
 

dag een bovennormale hoeveelheid bloedstollingselementen heeft, 

zodat juist op die dag een bloeding sneller stopt.) 

In dezelfde lijn ging het ook in het Nieuwe Testament, beter 

genoemd ‘het Nieuwe Verbond’ (het woord ‘testament’ kan namelijk 

nog beter weergegeven worden met ‘verbond’). En het is ondenkbaar 

dat in dat Nieuwe Verbond niet ook de kinderen meegenomen werden. 

Dat kwam gewoon niet bij hen op. Dus ook die werden gedoopt, net 

als de kinderen van het Oude Verbond werden besneden. 

 

Doop in plaats van besnijdenis? 

We kunnen trouwens in plaats van ‘het Nieuwe Verbond’ beter 

spreken van ‘het Vernieuwde Verbond’. Want er zijn geen twee 

verbonden die God sluit: een oud verbond met Abraham en een nieuw 

met de gelovigen in Jezus Christus. God sloot al een verbond met 

Noach, zo zagen we. Dat is een verbond met de mensheid, zo zou je 

kunnen zeggen. Maar ook met Abraham sloot God een verbond. En in 

Christus wordt nu dat oude verbond met Abraham vernieuwd, door 

Christus hersteld, zou je beter kunnen zeggen. En wel zodanig, dat het 

zich ook weer uitstrekt tot alle mensen. Daarom is er een parallel 

tussen besnijdenis en doop. Ze hebben allebei dezelfde betekenis. Nee, 

wij zouden niet meer zeggen: ‘De doop is in de plaats gekomen van de 

besnijdenis’ zoals dat in ons belijdenisgeschrift dat we lazen staat. Dat 

riekt teveel naar plaatsvervangingstheologie, dat wil zeggen naar de 

gedachte dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël. Nee, 

besnijdenis en doop zijn er nog beide, maar hebben wel dezelfde 

betekenis. Je doop, je besnijdenis betekent: Wat God betreft, hoor je er 

bij. God zegt ‘ja’ tegen jou; nu jij nog. In Kolossenzen 2:11-13 worden 

doop en besnijdenis op elkaar betrokken. Daar wordt gezegd tegen de 
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gemeente: ‘In Hem [in Jezus] bent u ook besneden, niet door 

mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus (…). Toen u 

gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u 

ook tot leven gewekt (…). U was dood door uw zonden en door uw 

onbesneden staat, maar God heeft u met Christus levend gemaakt toen 

Hij ons al onze zonden kwijtschold.’ 

Ziet u hoe de verbanden worden gelegd met doop en 

besnijdenis? En zoals je maar één keer besneden kúnt worden, zo kun 

je ook maar één keer gedoopt worden. Ik zei het al, de dooppraktijk 

van het Nieuwe Testament komt niet uit de lucht vallen. We zagen al 

de parallellen in het Oude Testament. Maar dat blijkt ook uit het 

Jodendom van Jezus’ tijd. 

 

Proselietendoop ook voor kinderen 

Dat ook kinderen gedoopt werden in de tijd dat Jezus leefde, is bekend 

uit geschriften over de proselietendoop. In de tijd van Jezus had je 

namelijk zogenaamde Proselieten. Dat waren heidenen die graag Jood 

wilden worden. Dat kon, maar dan moesten ze eerst worden gereinigd, 

dat wil zeggen worden gedoopt. Daar is de christelijke doop ook van 

afgeleid. En die doop gold nadrukkelijk ook voor de kleine kinderen. 

De kinderen van de gezinnen die overgingen tot het Jodendom werden 

meegedoopt. Alle kinderen die jonger waren dan drie jaar en één dag 

werden gedoopt. Dat is weer typisch zo’n mooie Joodse regel. Want 

een rabbi zegt: ‘Men mag immers een mens een voordeel schenken 

ook zonder dat hij er weet van heeft.’ 

Men liet echter wel de terugkeer tot het heidendom voor zulke 

kinderen open. Wanneer ze mondig waren geworden en besloten toch 

weer heiden te worden, dan waren zij in tegenstelling tot de Joden niet 

strafbaar vanwege afvalligheid. Kortom, kinderdooppraktijken waren 

er bij de Joden ten tijde van Jezus allang. Ook in het Nieuwe 

Testament wordt nergens gezegd, dat kinderen van het heil uitgesloten 

zijn. Je kunt hier pas moeilijk over doen, wanneer je het geloof  alleen 

beschouwt als een prestatie van jezelf; anders gezegd: wanneer je ‘het-

tot-geloof-komen’ alleen ziet als jouw keuze. Dan moet je de kinderen, 

die nog niets hebben gepresteerd het heil onthouden. Maar het heil is 
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veel meer een geschenk van God. De doop is veel meer een 

genadeverbond. Geen prestatie. Dan mag je de kinderen daarvan niet 

onthouden. 

 

Collectief denken 

Bovendien dachten ze in de Bijbelse tijd helemaal niet zo 

individualistisch als wij, maar veel collectiever. Hoe vaak lees je niet: 

‘Hij en zijn hele gezin werden gedoopt’ (Hand. 16:15, 33; 18:8; 1 Kor. 

1:16). Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat waren alleen degenen die 

geloofden. Ik geloof er niets van. Er staat van Lydia namelijk in 

Handelingen 16:14 (NBG): ‘de Here opende haar hart, zodat zij 

aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. ‘Dat wil 

zeggen dat Lydia tot geloof kwam, maar dat wel haar hele huisge-zin 

werd gedoopt, wat toen de normaalste zaak van de wereld was. 

De kinderen werden probleemloos gedoopt en tot de gemeente 

gerekend op grond van wat ze allang vanuit de besnijdenis kenden en 

wat bij de proselietendoop gebruikelijk was. Ze zouden er niet eens 

opkomen om het anders te doen. Dat blijkt ook uit nog iets. 

 

 
 

Nergens worden vroeger volwassen kinderen van christelijke 

ouders gedoopt 

Stel je nu eens voor dat er echt geen kinderen gedoopt zouden zijn in 

de nieuwtestamentische tijd. Dan zou je toch zeker in het Nieuwe 
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Testament of in de vroege kerkgeschiedenis ergens moeten lezen van 

volwassenen die wel christelijk zijn opgevoed, maar nog niet waren 

gedoopt. Als dat standaard was, dan zou je toch op z’n minst een keer 

moeten lezen van zo’n volwassene die gedoopt werd op het moment 

dat hij tot geloof komt? Hier lezen we echter niets over. Zelfs geen 

spoor van enige discussie. Blijkbaar waren alle leden van het 

christelijke gezin vroeger allang gedoopt. 

Bovendien is de consequentie van het alleen aanvaarden van de 

volwassendoop, zoals bijvoorbeeld bij Baptisten en de meeste 

Evangelischen, dat deze kinderen geen officieel lid zijn van de kerk. 

En dan ook geen lid van het lichaam van Christus? Wat zou dat erg 

zijn. En als het belijden van het geloof van de persoon zelf voorwaarde 

is of men gedoopt mag worden, mogen dan mensen met een ernstige 

verstandelijke handicap niet gedoopt worden? Je I.Q. is toch geen 

voorwaarde om tot de gemeente van Christus te mogen behoren? De 

mens en zijn (op het verstand of gevoel gerichte) geloof staat dan 

teveel in het middelpunt, in plaats van Gods verzoenings-werk in 

Christus, waar de doop naar verwijst. 

 

De donderende waterval van Gods liefde 

Tenslotte. Wat we vast moeten houden is dit: bij de doop ben niet ik 

aan het woord, bij de doop is de Hoogheilige God aan het woord. En 

als je ten volle beseft wat de voluit Bijbelse kinderdoop betekent, dan 

zeg je: ‘Ik wist niet dat ik zo rijk was.’ 

En als er dan een doopdienst is en de kleuters komen naar 

voren en verdringen zich bij het doopvont, en de dominee gaat de doop 

uitleggen, dan is dat allemaal heel mooi en laat ze allemaal maar 

dichtbij komen om het goed te zien. Maar als er dan gedoopt wordt, 

dan zou het goed zijn als de dominee óók zei: ‘En nu een flink eind 

achteruit, kinderen. Want wat er nu gebeurt, is niet zo maar een beetje 

water over dat lieve koppie. Dit is de donderende waterval van Gods 

liefde, zo groots, zo indrukwekkend, dat alleen maar heilige eerbied 

past. Stil, zie, de Hoogheilige God spreekt en zegt ‘ja’ tegen dit leven.’ 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
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LIEDEREN 

     Het water van de grote vloed 

     en van de zee zo rood als bloed, 

     dat is de aardse moederschoot, 

     dat is de diepte van de dood. 

 

     Want al het water wast niet af, 

     dat wij verzinken in dit graf, 

     tenzij de duif die nederdaalt 

     ons uit den hoge vrede haalt. 

 

     Tot ondergang zijn wij gedoemd, 

     als God ons niet bij name noemt, 

     maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 

     door ‘t water van de doodsjordaan. 

 

     Wij staan geschreven in zijn hand, 

     Hij voert ons naar ‘t Beloofde Land. 

     Als kinderen gaan wij zingend voort. 

     De Vader is het die ons hoort. 

 

     Met Noach en zijn regenboog, 

     Mozes die uit Egypte toog 

     en Jona uit het hart der zee, 

     bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 

 

     Naäman, nu niet meer onrein, 

     mag onder uw beminden zijn. 

     Ja, alle volken zijn in tel 

     bij U, o God van Israël ! 

 

     Gij heft de aarde aan het licht 

     door diepte heen en door gericht, 

     eens zal zij bloeien als een roos, 

     een dal van rozen, zondeloos ! (Gezang 337) 
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Andere toepasselijke liederen zijn: 

 Psalm 51:4 

 Psalm 87:3,4 

 Psalm 105:3 

 Psalm 139:1,7,8,9,14 

 Gezang 225:2,3,4 

 Gezang 303:2 

 Gezang 338 

Lied: 280 (Evangelische Liedbundel) 

Lied: 282 (Evangelische Liedbundel) 
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