
Dopen
Note: in dit document worden de termen volwassenendoop en geloofsdoop door elkaar gebruikt, maar er wordt 

hetzelfde bedoeld. Volwassenendoop is eigenlijk een slechte term omdat ook gelovige kinderen gedoopt kunnen 

worden. Het gaat in essentie om hun geloof, vandaar de benaming geloofsdoop. Om dezelfde reden zou babydoop 

eigenlijk een betere benaming zijn voor kinderdoop, omdat bij de term kinderdoop de indruk gewekt kan worden dat 

ook kinderen van middelbare leeftijd zijn ingesloten.

Inleiding / Persoonlijk

● Ben jij gedoopt, waarom wel/niet?
● Als kind? Of als volwassene?
● Wat is dopen, afgezien van de vorm: wat houdt het in?

Je getuigt dat:
■ je een zondaar bent
■ ik mij bevind in een wereld waarover het zwaard van Gods oordeel hangt.
■ ik zelf een leven van zonde geleid heb.
■ ik wil breken met de zondige wereld en een zondig leven.
■ alleen de dood die breuk tot stand kan brengen.
■ de enige dood waarin je veilig bent de dood van Christus is.
■ je leven als zondaar voorbij is.
■ je de zijde kiest van de verworpen en gedode Christus met alle al dan niet

gevaarlijke consequenties van dien.
■ je verder wilt wandelen samen met en onder gezag van de opgewekte 

Christus.

Wat is dopen

● Wat zegt de Bijbel
○ Handelingen 2:38-41

Bekering én doop tot vergeving van zonde.
○ Romeinen 6:3

Dopen is met Christus begraven zijn. Oude leven sterft en je begint opnieuw.

Mensen worden niet gedoopt omdat ze gelovig geworden zijn maar omdat ze 

zondaar zijn wat hun positie op aarde betreft. Symbolisch overgaan naar het 

Koninkrijk van God.
○ 1 Korinthiërs 15:29

Wat denk je dat hiermee bedoeld wordt?

(Leger van Christus, slagorde in, Geestelijke strijd aangaan)



Verschillen in de doop

Geloofsdoop (volwassendoop)

● Marcus 16:16

Twee voorwaarden voor behoudenis.

Quote Willem J. Ouweneel: “Geloof en doop zijn twee kanten van dezelfde medaille.”
● Handelingen 2:38-41

Dopen omdat het woord aangenomen is (Zelfde als bij algemeen).
● Handelingen 8:36-38

[grondtekst]Indien gij van ganser harte gelooft zo is het geoorloofd en hij antwoordde ik 

geloof dat Christus de zoon van God is.[/grondtekst]

Kinderdoop

● Waarom ben je als kind gedoopt?

Fundamenten van kinderdoop:
○ Het Verbond met Abraham en de reikwijdte ervan
○ De doop is in de plaats van besnijdenis gekomen
○ De woorden van Jezus: Laat de kinderen tot mij komen!
○ De pinksterpreek van Petrus: Want u komt de belofte toe en uw kinderen
○ De ‘huisteksten’ in het Nieuwe Testament.
○ “De doop zet een streep onder Gods belofte en geen streep onder ons geloof.”

● Kolossenzen 2:11

Parallel tussen besnijdenis en de doop, geen i.p.v.

Herdoop / Overdopen

Overdopen ongelukkig gekozen:

● Babydopers: kan slechts één keer gedoopt worden
● Geloofsdopers: babydoop geen ware doop dus kun je niet ‘overdopen’.

Ook wel: bevestigingsdoop.

Redenen voor herdoop/overdopen:

● Het verlangen naar herdoop kan voortkomen uit een heilige onvrede over de vervallen 

dooptoestand in de kerk! Men is hevig teleurgesteld over het feit dat maar weinigen de 

rijkdom en kracht van de Doop ervaren. Er wordt voor de herdoop gekozen om nu 

daadwerkelijk uit de rijkdom van de Doop te leven!
● Nauw verwant ligt hieraan de opvatting van sommigen die met nadruk stellen dat zij hun 

doop niet willen verachten, maar veeleer willen vernieuwen. Zij spreken dan ook liever 

niet van herdoop maar van doopvernieuwing!
● Nog weer anderen beschouwen de herdoop als een Doop met de Heilige Geest, een 

volgende fase in de geloofsgroei, een buitengewone zegen.
● Tenslotte zijn er, die de herdoop zien als een bewuste afwijzing en verachting van de 

eerder toegediende Doop in de kinderjaren!
● Kerkstroming verplicht herdoop omdat kerkstroming kinderdoop niet erkent.

-Misschien niet nuttig meer doordat symbolische waarde kwadratisch afgenomen is met de tijd. 



Als je de weg al jarenlang hebt afgelegd, kun je niet doen alsof je nu ineens aan die weg gaat 

beginnen.

-Voorargument dat bij sommige mensen niet heel erg duidelijk is wat ze nou werkelijk geloven 

en waar ze bij horen. Dan is de geloofsdoop daadwerkelijk een scheidslijn tussen het oude en 

het nieuwe leven.

-Voor mensen die wel onderwezen zijn in de geboden van Jezus en in de tucht en de vermaning

van de Heer maar nog nooit echt een keuze tot radicale navolging van de Heer gemaakt 

hebben.

Discussie

Over de kinderdoop / geloofsdoop is veel discussie binnen kerkelijk Nederland. Onderstaande 

overzicht geeft een aantal actuele discussiepunten en argument weer. Een deel van deze 

informatie is overgenomen uit het boek “Sta op, laat je dopen” van Willem J. Ouweneel.

Kent de Bijbel een gebod om je te laten dopen?

Algemene opmerking: In de Bijbel is geen algemeen gebod te vinden om je te laten dopen. Er is

alleen een opdracht van Jezus aan de discipelen om “te dopen” en niet om “gedoopt te 

worden”. De christelijke geboden worden in Mat 28:19-20 pas gegeven aan hen die gedoopt 

zijn. Het bestaan van een Gebod van God voor hen die niet gedoopt zijn is dus een 

tegenstelling. Immers zijn er geen Bijbelse geboden voor “niet gelovigen”.

De doop (nu) is ter vervanging van de besnijdenis (vroeger)

Het voornaamste Bijbelvers dat aangehaald wordt door beide groepen is Kol 2:12. Beide 

groepen zien een verband tussen de besnijdenis en de doop.

Kinderdopers: Deze tekst wordt gezien als de kroontekst dat de doop een vervanging is van de 

besnijdenis van vroeger - en daarmee een tegenwoordig teken van het verbond met Abraham. 

Volwassenendopers: De besnijdenis is een introductie tot het natuurlijke volk van God, de doop 

tot het geestelijke volk. In Kol 2 gaat het over de bekering (=geestelijke besnijdenis, besnijdenis 

van het hart).

Algemene opmerkingen: Deze tekst is de enige tekst waar doop en besnijdenis samen 

genoemd worden, aan deze tekst is praktisch de volledige verbondsleer/kinderdoop verbonden. 



Hoe wordt omgegaan met jonge kinderen in een gemeente (introductierite)

Jezus spreekt diverse malen over kinderen en hun positie. Eerstgeborene jonge kinderen 

werden in de Joodse traditie toegewijd aan de Heer (zo ook Jezus, Luk 2:22).

Kinderdopers: De kinderdoop is de introductierite tot het christendom.

Volwassenendopers:   De geloofsdoop is de introductierite tot het christendom.

Algemene opmerking: De “ware” introductierite ligt vrij complex. Immers als het de kinderdoop 

is, waarom treden kinderen dan niet onmiddellijk in volle rechten, zoals deelneming aan het 

avondmaal. Omgekeerd: als het de geloofsdoop is, wat is dan de positie van kleine kinderen 

van gelovige ouders? Worden die als heidenen of als Christenen beschouwd? Indien dat 

laatste, waarom wordt hun dan de introductierite onthouden?

Is de “doop en geloof” niet veel meer een geestelijke orde dan een tijds orde?

Geloofsdopers: Het gaat om een tijdsorde. “eerst geloof, dan doop”

Kinderdopers: Het gaat om een geestelijke orde “Geen ware doop zonder [naderhand] geloof”.

Algemene opmerking: Het antwoord van deze vraag hangt af of je een geloofsdoper of een 

kinderdoper bent. In principe horen geloof en doop zo dicht mogelijk bij elkaar te liggen.

Is de doop Gods een uitgestrekte hand naar de dopeling, of het antwoord van de 

dopeling op Gods uitgestrekte hand?

Kinderdopers: Kinderdopers betogen dat het zo mooi is dat in de kinderdoop God eerst met zijn 

beloften tot de mens komt voordat de mens daarop antwoordt.

Geloofsdopers: De gedachte dat God in de doop bepaalde ‘beloften’ aan de dopeling doet staat 

niet letterlijk in de Bijbel en is slechts via een (lastige) constructie uit de verbondsleer te trekken.

Er is maar 1 doop (Ef4:3-6) dus overdopen is sowieso nooit een optie

Algemene opmerking: Efeze 4 is inderdaad heel duidelijk dat er maar 1 doop is. Maar welke 

doop is dit nu (kinderdoop/volwassenendoop) en betekent dit dat overdopen nooit goed is? In 

principe niet. Het blijft een feit dat er maar 1 doop is, maar het kan zijn dat iemand die als kind 

gedoopt is tot de persoonlijke overtuiging komt dat de volwassenendoop de juiste doop is. In dat

geval wil een dergelijk iemand niet overdopen, maar juist dopen (voor de eerste keer). 

Word je door de doop een lid van de Gemeente?

Algemene opmerking: De doop staat in rechtstreeks verband met het koninkrijk van God. In de 

Bijbel wordt nooit een verband gemaakt met de gemeente. Door de doop wordt men geen lid 

van het lichaam van Christus, en het is evenmin een getuigenis dat men door het geloof een lid 

van Christus’ lichaam geworden is. Paulus had bijvoorbeeld de bediening van de Gemeente als 

lichaam van Christus ontvangen (Ef 3:1-11) maar was niet gezonden om te dopen (1 Kor 1:17).



Wie heeft er nu gelijk, de kinderdopers of de Volwassenendopers?

Algemene opmerking: Er is vaak veel ongelijk aan beide kanten. De diepste onenigheid komt 

voort uit de vraag of men mag dopen VOOR de wedergeboorte, of alleen NA de wedergeboorte.

In ieder geval valt de doop nooit samen met de wedergeboorte (in Joh 35 en Tit 3:5 betekent 

het ‘water’ of het ‘bad’ een beeld van Gods woord (zie Ef 5:26)). Interessant om op te merken is 

dat beide partijen veel “tradities” optrekken rondom de doop. Neem bijvoorbeeld het feit dat 

dopen “onderdompelen” betekent, terwijl soms alleen besprenkeld wordt. Of het bestaan van 

doopsamenkomsten, speciale doopvonten en doopkleden. Stuk voor stuk niet fout natuurlijk, 

maar het geeft wel aan dat men waarde hecht aan de vorm waarin de doop voltrokken wordt.

Bemoediging

Romeinen 14 (:5)

Aanvaard elkaar. Laat ieder doen wat zijn geweten goed dunkt!
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Boek: “Sta op, laat je DOPEN” (ISBN 90-6353-452-3) van Willem J. Ouweneel


