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Lezingen over de doop in Voorthuizen 
Vorig jaar oktober heb ik in een Bijbellezing over de Galatenbrief de Bijbelse betekenis en 
uitvoering van de doop verklaard. Sindsdien heb ik vanaf de kansel amper over de doop 
gesproken en zeker niet de strijd gezocht met hen die over de doop andere opvattingen 
hebben.  
 
Tot mijn grote verdriet, heeft die ene preek over de doop en de verwerping van de kinder-
doop, een storm van strijd en laster aangewakkerd. Het is verdrietig dat meerdere 
predikanten sinds oktober vorig jaar niet rusten om in preken en in geschriften onze Bijbelse 
doopvisie te bestrijden. Dit strijden is niet uit God. Evenmin als een vleselijk strijden voor de 
geloofsdoop die uit God is. Het doet ons verdriet en is tot oneer van de Heere.  
 
Opvallend is dat predikanten en kerkenraden niet strijden met het Woord, met Bijbelse 
argumenten en in de liefde, maar dat leugen, laster, dreiging, veroordeling en tucht de 
wapenen zijn die zij ter beschikking hebben om hun doopvisie te verdedigen. Zo’n strijd die 
niet uit God is, is een strijden tegen God. En zo’n mens krijgt God tegen. En die strijd kan 
een mens alleen maar verliezen. Want Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en al wat 
naar het Woord niet is, zal geen dagenraad hebben. 
 
Aan de manier van strijden is duidelijk dat de liefde bekoeld in onze dagen. Hoe anders was 
de verhouding tussen John Warburton en William Huntington, hoe vol liefde benaderde 
John Bunyan andere gelovigen die bij hem ter Avondmaal gingen en evenwel hun kinderen 
in andere kerken lieten dopen. Alzo begeren wij in deze zaak te staan. Het is ons gebed dat 
die liefde uit Christus meer onder ons gevonden wordt. Dat we samen met hen die de 
kinderdoop voorstaan maar ook hun leven in Christus vonden, in eenheid Hem ter zaligheid 
verwachten mogen.  
 
Als we dit najaar enkele lezingen hopen te houden over de doop dan is dat niet om ons in 
deze vleselijke strijd te mengen. Integendeel! We kiezen er daarom voor om dit onderwerp 
te behandelen op aparte avonden en niet in de reguliere diensten. Er zijn er onder ons die op 
zondag of doordeweeks de diensten bezoeken die de kinderdoop voorstaan. We willen hen 
niet afstoten in de prediking, maar zoeken de eenheid in de Heere.  
 
Toch is het onze roeping om ook getrouw te verkondigen wat Gods Woord leert over de 
doop. Daarom willen we op deze avonden in ootmoed en eerlijkheid meer uitdiepen wat 
Gods Woord ons leert over de doop. In drie avonden hopen we in te gaan op de vele vragen 
die de preek over de doop heeft opgeroepen. We hopen te spreken over de betekenis en 
zegen van de geloofsdoop, de verhouding tussen doop en avondmaal, de relatie tussen doop 
en besnijdenis, de Bijbelse verbonden, het ontstaan van de kinderdoop en het on-Bijbelse van 
de kinderdoop en andere gerelateerde onderwerpen. De avonden zijn gepland voor de DV 
volgende data, aanvang 20.00 uur:  vrijdag 11 okt.  +  vrijdag 25 okt.  +  donderdag 31 okt.  
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Een ieder is hartelijk welkom! 


