
Prekenserie Heidelbergse Catechismus  no. 35 
 

A.A.F. van de Weg 

ZONDAG 27  
Vraag 72: Is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonden zelf? 
Antwoord: Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen ons van al onze zonden.  
Vraag 73: Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden?  
Antwoord: God zegt dit niet zonder goede reden, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, zoals de onzuiverheid van het lichaam 
door het water, ook onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus weggenomen worden; maar vooral om ons door dit 
goddelijk onderpand en teken ervan te verzekeren, dat wij even daadwerkelijk van onze zonden geestelijk gereinigd zijn als wij uiterlijk met 
het water gewassen worden.  
Vraag 74: Moet men ook de kleine kinderen dopen? 
Antwoord: Ja, want zij behoren even goed als de volwassenen tot het verbond van God en tot zijn gemeente, en niet minder dan aan de 
volwassenen worden hun de verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest, die het geloof werkt, beloofd. 
Daarom moeten ook zij door de doop, als het teken van het verbond, in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen 
onderscheiden worden, zoals dit onder het Oude Testament of Verbond door de besnijdenis gebeurde, in plaats waarvan onder het 
Nieuwe Verbond de doop is ingesteld.  

  
Wij dopen ook jonge kinderen, omdat 1. ze in het verbond begrepen zijn; 2. hen Gods genade wordt toegezegd 
  
Deze handout is iets anders van opzet, dan u gewend bent. In de preek heb ik onderstaande grondlijnen grotendeels 
verwerkt. Het is een samenvatting van wat o.a. A. Baars in zijn handzame en mooie boekje over de doop geschreven heeft 
(U en uw kinderen. De kinderdoop en de bijbel, Apeldoorn 2015).1 
  
In het Nieuwe Testament (NT) lezen we dat volwassenen na bekering en geloofsbelijdenis worden gedoopt. Toch lezen we 
nergens dat jonge kinderen in deze periode van het doopwater worden uitgesloten. Vanaf ong. 185 n. Chr. staat vast dat 
kinderen gedoopt worden. Kinderdoop is de algemene regel geweest gedurende de kerkgeschiedenis. Alleen bij kerstening 
van heidense stammen is (uiteraard) sprake van een vaak massale volwassen/gezinsdoop. 
Baptistische neigingen komen voor vanaf de zestiende eeuw in de tijd van de reformatie (wederdopers). Met een beroep 
op het feit dat er in het NT geen enkel bewijs is dat kleine kinderen van de gemeente gedoopt moeten worden, verwerpen 
zij de kinderdoop en praktiseren de geloofsdoop. Wederdopers hebben derhalve ook een andere gemeentevisie. De 
gemeente bestaat uit ware gelovigen. Een strenge vorm van kerkelijke tucht is geboden (bijv. Mennonieten). 
Het eigenlijke baptisme  komt  uit Engeland. J. Bunyan is de bekendste vertegenwoordiger van de stroming baptistische 
puriteinen. In zijn voetspoor volgden bijvoorbeeld J.C. Philpot, C.H. Spurgeon. (vgl. Henk Bakker, De weg van het wassende 
water. Op zoek naar de wortels van het baptisme, Zoetermeer 2008) 
Kritiek die baptisten op de kinderdoop hebben is in één zin samen te vatten: het staat nergens in het NT. Er staat wel een 
bevel om te dopen (Mt. 28:19, Mrk. 16:16), maar nergens een opdracht om kinderen te dopen. Integendeel, Markus lijkt 
ervan uit te gaan dat het geloof een voorwaarde is voor de doop. In baptistische kringen legt men deze tekst daarom zó uit: 
mensen moet eerst bewust hun geloof beleden hebben, voordat je (evt. door onderdompeling) gedoopt kunt worden. Het 
is duidelijk dat baby's dit niet kunnen. In het boek Handelingen lijkt het patroon te zijn: eerst bekering, dan 
geloofsbelijdenis, en uiteindelijk dopen (Hand. 2:38, 8:36vv., 9:18, 10:44v.)  
Is er een bijbelse basis? Vooraf: uit het feit dat er nergens in de bijbel een uitdrukkelijke opdracht staat om kinderen te 
dopen, kun je niet afleiden dat er geen kinderen gedoopt werden. Je kunt met recht van een veelzeggend zwijgen spreken. 
  
Wij leren en praktiseren de kinderdoop om de volgende redenen: 
1. vanwege de eenheid van het verbond der genade. 
2. omdat kinderen zowel in de tijd van het Oude Testament (OT) als in die van het NT tot de gemeente behoren. 
3. Omdat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. 
4. omdat van een relatief groot aantal mensen gezegd wordt dat zij gedoopt werden 'met hun huis'. 
5. omdat de kinderdoop al in de Oude Kerk bediend wordt. 
  
1. vanwege de eenheid van het verbond der genade. Kernpunt in deze discussie. Er is een verbond der genade. Omvat OT en 
NT. Natuurlijk zijn er verschillen: in OT is het heil vooral bestemd voor Israël, terwijl in de volheid van de tijd de tussenmuur 
tussen Israël en de volkeren is afgebroken (vgl. Ef. 2:11vv.). Het heil is niet alleen voor de joden, maar nu ook voor de 
heidenen. In het OT wordt aanbeden in het heiligdom, vinden er offers plaats, worden er ceremonieën verricht. In het NT 
kan God overal aanbeden worden, staat in de eredienst (de verkondiging van) het Woord centraal. Het OT is de tijd van 
verwachting van de komst van Jezus, het NT de tijd van vervulling van die verwachting. 
Het verbond dat God met Abraham heeft opgericht geldt nog. 'Het verbond met de vaderen verschilt naar zijn wezen en wat 
de zaak zelf aangaat in geen enkel opzicht van het verbond met ons, maar is volstrekt hetzelfde verbond; wat de uitvoering 
betreft, is het echter anders' (Calvijn). 
Baptisten zeggen vaak: er is een nieuw verbond gekomen, het oude verbond met Abraham is vervangen (Jer. 31:31-33 en 
Hebr. 8:13). Het wezenlijke onderscheid tussen oud en nieuw verbond komt volgens de opvatting van de baptisten vooral 

                                                        
1 Voor meer informatie verwijs ik u graag naar: H.van den Belt, Een eeuwig verbond. Over de betekenis van de Heilige Doop, 
Heerveen 1999; C.Graafland, Volwassendoop, kinderdoop, herdoop, Amersfoor 1979; A.J. Mensink, Genade als erfgoed. Het 
bijbelse recht van de kinderdoop, Heerenveen 2009. 
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duidelijk naar voren bij de kwestie van het lidmaatschap van elk van beide verbonden. In het OT was je automatisch lid van 
het volk Israël. Daarom moest het teken van de besnijdenis bij alle kinderen worden aangebracht. In het NT word je lid van 
het nieuwe verbond, niet door geboorte, maar door wedergeboorte. Om die reden mogen alleen wedergeboren gelovigen 
het sacrament van de doop ontvangen.  
Dit klinkt aantrekkelijk, maar is niet houdbaar: 

A. In de eerste plaats slaat de profetie over het nieuwe verbond dat het oude vervangt niet op het verbond met 
Abraham. Lees Heb. 8 goed. Daar gaat het over het Mozaïsche verbond, met zijn nationale en ceremoniële wetten. 
Dit verbond is sinds de komst van Christus 'oud gemaakt en nabij de verdwijning' (Heb. 8:13). 

B. Het verbond met Abraham is niet nationaal van karakter. Het verbond dat God opricht met Abraham is geestelijk 
(Gen. 17:7) en is vervuld (niet vervangen!) met de komst van Christus (vgl. Luk. 1:69-75). Vervulling wil zeggen: de 
diepste bedoeling van het verbond met Abraham wordt in het NT geopenbaard. Dit wordt onderstreept in Gal. 3:13. 

C. Het oudtestamentische teken van de besnijdenis is niet alleen maar een uiterlijk teken. Dit teken riep op tot 
bekering en geloof. Daarom dringt Mozes erop aan niet alleen tevreden te zijn met de besnijdenis als zodanig, maar 
'om de voorhuid van hun harten te besnijden…' (bijv. Deut. 10:6, zie ook Jer. 4:4). 

  
2. Vanuit de eenheid van het verbond der genade kunnen we zeggen dat kinderen onder beide bedelingen worden 
beschouwd als leden van de verbondsgemeenschap. (zie Gen. 17:7) In de kringen van baptisten wordt doorgaans benadrukt 
dat deze visie in de nieuwtestamentische bedeling niet langer geldt. Binnen het NT zou de gemeente alleen bestaan uit 
volwassen gelovigen. Kinderen worden daarmee uitgesloten van de nieuwtestamentische gemeente. Ze horen er echter 
helemaal bij. 
1. zie hoe Jezus de kinderen welkom heet en ontvangt (vgl. Mrk. 10:13-16 en parallelgedeelten). In het Koninkrijk van 
Christus is er plaats ook, ja juist voor kleine kinderen. 
2. 'Want u komt de belofte toe, en uw kinderen…' (Hand. 2:39). Deze woorden zijn een echo van wat in het OT verkondigd 
wordt, namelijk dat God Zijn verbond opricht met ons en onze kinderen. Het nieuwe in  Handelingen 2 is dat de Geest is 
uitgestort en ook de heidenen uitgenodigd en geroepen worden om zich te voegen bij de verbondsgemeenschap. Maar 
deze nieuwe fase in de heilsgeschiedenis doet de oude verbondsregel niet teniet.  Als heidenen tot bekering komen, is 
hetzelfde principe nog steeds van kracht. God blijft werken in de lijn van de geslachten. Daarom lezen we ook dat heidenen 
die tot bekering komen, zich bij de gemeente aansluiten 'met hun huisgezin' (bijv. Hand. 16:15). Kinderen maakten destijds 
voluit deel uit van de gemeente (zie bijv. Ef. 6:1-3 en Kol. 3:20). 
3. Kinderen van gelovige ouders zijn in Christus geheiligd (1 Kor. 7:14). Wanneer een huwelijkspartner tot geloof komt, is de 
ander én zijn hun eventuele kinderen ook geheiligd, of: apart gezet.  
  
3. De doop is in plaats van de besnijdenis gekomen. Daarom kan Paulus op een negatieve manier over de besnijdenis 
spreken. Sinds de komst van Christus stelt het teken van de besnijdenis niets meer voor (Gal. 5:6 en 6:15). Deze inzetting is 
met de komst van Christus namelijk vervuld in de Doop. Een eerste aanwijzing daarvoor vinden we in Hand. 10. Daar wordt 
gesproken over Cornelius. Wanneer het Evangelie  hem verkondigd wordt, komt hij tot geloof. Hij treedt toe tot de 
gemeente en ontvangt als teken daarvan de doop. Nergens lezen we over de besnijdenis, terwijl hij een heiden is 
('godvrezend', d.w.z. belangstelling hebbend voor de joodse religie, 10:2) en de God van Israël wil dienen. Echter, de 
besnijdenis staat nog als een barrière tussen hem en de God van Israël in. 
Als extra ondersteuning geldt Kol. 2:11 en 12. Over de doop wordt daar gesproken als over de 'vervulde' besnijdenis. De 
doop wordt hier de 'besnijdenis van Christus' (vs. 11b) genoemd. Uit deze passage mogen we afleiden dat de doop de 
christelijke besnijdenis is. Anders gezegd: de doop is de vervulling van het oudtestamentische teken van de besnijdenis. 
  
4. De zgn. huisteksten spreken over 'en hun huis' (Hand. 16:15, 16:33 en 1 Kor. 16). Nog duidelijker is Hand. 18:8, waar 'en 
werden gedoopt' niet alleen maar betrekking heeft op gelovige Korintiërs. Ook Crispus én zijn huis ontvangen het teken van 
de doop. 
Als we de uitdrukking 'Hij en zijn huis' lezen, duidt dat het hele gezin aan, tot de allerjongste toe. Dat is het bijbelse denken. 
Natuurlijk moet je toegeven dat het onmogelijk is een vaststaand bewijs te leveren dat bij elk geval van een gezinsdoop ook 
heel jonge kinderen aanwezig zijn. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Het is onmogelijk te bewijzen dat in elk van 
deze voorbeelden van een gezinsdoop geen sprake is van kleine kinderen. 
  
5. Historisch gezien zijn er bewijzen dat de kinderdoop in de tijd van het NT en in de vroegste geschiedenis van de kerk 
bekend is. (zie verder A.G. Luiks, Baptisterium, Kampen 1975). Uiteraard zijn deze 'argumenten' van veel minder gewicht 
dan de bijbelse grondlijnen die hierboven geschetst werden. 

A. Irenaeus is de eerste schrijver die expliciet spreekt over de kinderdoop (180 n. Chr.).  
B. Grafinscripties van jonge kinderen uit de eerste eeuwen laten zien dat ook zij gedoopt worden. 
C. Opgravingen van oude kerkgebouwen tonen aan dat er zowel doopvonten als doophuizen waren. Er zijn vroege 

afbeeldingen bekend waarin een heel gezin met de voeten in het doopwater van een doophuis staat. 
D. Er zijn zeer vroege 'verhulde' vingerwijzingen naar de kinderdoop. In de apologie van Justinus Martyr (ong. 150 n. 

Chr.) merkt hij op dat hij vele mannen en vrouwen kent van 60 of 70 jaar die 'discipelen van Christus waren vanaf 
hun vroege kinderjaren'. Deze woorden suggereren (op basis van de bijbelse relatie tussen 'het maken van 
discipelen' en dopen (zie Mt. 28:19)) dat hij mensen kende die gedoopt zijn tussen 80 en 95 n. Chr., een periode 
waarin nog niet alle nieuwtestamentische geschriften zijn geschreven. 


