Over doop
Studie door: Arjanne Burger
Dit korte document bevat een aantal (beperkte) aanwijzingen om enige visie te kunnen vormen
over ‘DE DOOP’. Zowel argumenten voor als tegen de (kinder)doop benoem ik en probeer ik aan
de hand van Bijbelteksten duidelijk te maken.
De visie die ik gevormd heb, is ontstaan in mijn persoonlijk zoektocht een aantal jaren geleden.
Zo’n 6 jaar lang dacht ik erover na, voerde strijd met geloofsgenoten (tot mijn schaamte),
en uiteindelijk ben ik zelf tot de keuze van geloofsdoop gekomen.
In jouw zoektocht of ontdekkingsreis, wens ik je heel veel zegen.
-------

Bewijzen voor de kinderdoop:
1. DE DOOP IS INPLAATS VAN DE BESNIJDENIS GEKOMEN.
DEZE ZIN WORDT GEBASEERD OP DE TEKST UIT KOLOSSENZEN 2:11,12:
* IN HEM ZIJN JULLIE OOK BESNEDEN , MAAR NIET IN JE LICHAAM, DOOR MENSEN. NEE, JULLIE
ZIJN BESNEDEN DOORDAT JULLIE JE 'OUDE IK' HEBBEN UITGETROKKEN, DANKZIJ CHRISTUS.
DAT GEBEURDE BIJ JULLIE DOOP. TOEN ZIJN JULLIE SAMEN MET CHRISTUS GESTORVEN EN
BEGRAVEN. MAAR JULLIE ZIJN OOK SAMEN MET HEM WEER ALS NIEUWE MENSEN UIT DE
DOOD OPGESTAAN. DAT GEBEURDE DOORDAT JULLIE GELOVEN IN DE KRACHT VAN GOD. ZIJN
KRACHT HEEFT EERST CHRISTUS UIT DE DOOD TERUGGEROEPEN EN WEER LEVEND
GEMAAKT. EN DAARNA JULLIE.
ARGUMENT: HIER WORDT DE DOOP DUS OP EEN LIJN GEPLAATST MET DE BESNIJDENIS.

* Allereerst is de brief gericht aan de heilige en gelovige broeders in Christus. (Kolossenzen 1:2)
* Ten tweede wordt er vanuit gegaan dat de lezers Christus Jezus, de Heere hebben aangenomen
(Kolossenzen 2:6)
* Het gaat hier over een geestelijke besnijdenis, de besnijdenis van het hart. Dit door het
uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees.
* Kolossenzen 2:12 laat iets zien van de geestelijke betekenis van de doop: Namelijk: Begraven
met Hem en opstaan in een nieuw leven (Romeinen 6)
* De geestelijk besnedenen en de gedoopten zijn met Hem levend gemaakt en de overtreding is
vergeven.
* De letterlijk besneden mensen werden ook gedoopt in het Nieuwe Testament.
* Ook ondergingen de besneden mensen de proselieten doop.
* De besnijdenis heeft alleen nut als je de gehele wet houdt -> Romeinen 2:25:
Jullie zijn Joden en jullie laten je daarom besnijden. Maar dat betekent alleen iets, als jullie je ook
aan de wet van Mozes houden. Maar als jullie niet doen wat de wet zegt, hadden jullie net zo goed
niet besneden kunnen zijn.

Bewijzen voor de kinderdoop:
2. GEZINNEN WORDEN GEDOOPT.
* HANDELINGEN 16:15: LYDIA EN HAAR HUIS WORDT GEDOOPT

* HANDELINGEN 16:33: DE STOKBEWAARDER EN AL DE ZIJNEN WORDEN GEDOOPT
* HANDELINGEN 18:8: CRISPUS EN HEEL ZIJN HUIS WERDEN GEDOOPT
* 1 KORINTHE 1:16: STEFANUS EN ZIJN HUIS ZIJN GEDOOPT

- Lydia en haar huis waren wedergeboren. Zie Handelingen 16:40: Paulus en Silas verlieten de
gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroﬀen.

- Handelingen 16: 34: De stokbewaarder en huisgenoten hoorden allen het woord van Paulus. En
hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.

- Handelingen 18:8: Crispus en zijn huis werd gedoopt: En Crispus, het hoofd van de

synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Korinthiërs die Paulus
hoorden, geloofden en werden gedoopt.
- 1 Korinthe 16: 15 Stefanus: u weet dat het huis van Stefanus de eersteling van Achaje is en dat
zij zichzelf ten dienst van de heiligen beschikbaar hebben gesteld.
Ze waren dus allen gelovig.

Bewijzen voor de kinderdoop:
3. BELOFTE VAN GOD OOK VOOR DE KINDEREN
* HANDELINGEN 2: 39: WANT U KOMT DE BELOFTE TOE EN UW KINDEREN, EN ALLEN DIE DAAR
VERRE ZIJN, ZOVELEN ALS ER DE HEERE ONZE GOD TOE ROEPEN ZAL.

- Dit gaat over de beloften van de Heilige Geest vanuit Joël 2: 28,29: Daarna zal Ik mijn Geest
uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Aan oude en jonge
mensen zal Ik dromen geven. 29 Ook op slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn Geest
uitstorten.
- Hand. 2 geeft een voorbeeld. Petrus zegt dan ook tot zijn hoorders: “Bekeert u en een ieder van
u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden” (vers 38). Vers
41 zegt dat zij "die zijn woord aanvaardden" gedoopt werden.

Grond voor de kinderdoop:
4. VERBOND EN DE BELOFTE VAN GOD. VERBOND VANUIT GENESIS 17: ABRAHAM EN ZIJN ZAAD.

- Het verbond was met Abraham en zijn nageslacht, niet met ons. Wél worden we gezegend in
Zijn Zaad. Door een van zijn nakomelingen: de Heere Jezus. Handelingen 3:25: Jullie zijn de
zonen van de profeten. En jullie horen bij het verbond dat God met jullie voorvaders heeft
gesloten. Want Hij heeft tegen Abraham gezegd: 'Alle families van de aarde zullen door iemand
uit jouw familie gezegend worden.
- Alleen zij die geloven zijn zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Galaten 3:29:
En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is
de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie.
- In het nieuwe verbond zegt God tot een ieder: Ik wil jouw God Zijn. In het nieuwe verbond hoef
je niet meer te zeggen: Ken de Heere, wat zij zullen Hem kennen van klein tot groot. (Hebreeen
8:10,11)

Argumenten voor de geloofsdoop:
Kolossenzen 2:11,12:
In Hem zijn jullie ook besneden , maar niet in je lichaam, door mensen. Nee, jullie zijn besneden
doordat jullie je 'oude ik' hebben uitgetrokken, dankzij Christus. 12 Dat gebeurde bij jullie doop.
Toen zijn jullie samen met Christus gestorven en begraven. Maar jullie zijn ook samen met Hem
weer als nieuwe mensen uit de dood opgestaan. Dat gebeurde doordat jullie geloven in de kracht
van God. Zijn kracht heeft eerst Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En
daarna jullie.

Markus 16:16:
Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.
Romeinen 6:
1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?
2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?
3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden
is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen
wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.
6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde
tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.
1 Petrus 3:
21: Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het
vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van
Jezus Christus.
Mattheus 28:19:
Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. 20 En IK
BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is."
"Maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen (d.i. de discipelen en niet de volken als
zodanig) in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes".

