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Waarom dopen?

Wat is dopen?

Wanneer dopen?

Voor wie is de doop bedoeld?

De waterdoop
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Matteüs 3: 1, 2

In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, 2 en zeide: Bekeert u, want het

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, onder belijdenis

van hun zonden.

Matteüs 3: 7

Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Adderengebroed,

wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? 

Matteüs 3: 13-16

Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte

Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter

antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.

Toen liet hij Hem geworden.  

(zie ook Marcus 1: 4, Lucas 3:3 en 22, Johannes 1:26, Johannes 3:23).

Johannes 4:1 en 2

Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan

Johannes – ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen.

Wat is de dooppraktijk in de dagen van Jezus?

Conclusies

• Dopen (in het Grieks Baptizo) is onderdompelen. Dopelingen werden geheel ondergedompeld.

• Johannes doopte mensen die hun zonden beleden en zich bekeerden.

• Jezus liet zich ook dopen en erkent daarmee de doop van Johannes.

• Mensen die zich niet hadden bekeerd, zoals de Farizeeërs doopte hij niet.

• De discipelen van de Here Jezus doopten ook.
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In de tijd van Jezus kent men het verschijnsel mikva. Dit is een reinigingsritueel waarbij een persoon geheel wordt

ondergedompeld (of zichzelf onderdompelt) om daarna weer rein uit het water tevoorschijn te komen. De mikva was in

de volgende situaties onder andere gebruikelijk en hier sluit op de doop van Johannes aan:

Bij het inwijden en reinigen van een priester

Als een priester ingewijd wordt, legt hij zijn vorige (onreine) leven af en kan na de mikva zijn dienst voor God

afgezonderd uitvoeren.

Een heiden (niet-Jood) die Jood wil worden (proseliet)

Als iemand te kennen geeft dat hij Jood wil worden, wordt hij eerst ondervraagd door minstens twee rabbijnen die dan

bepalen of zijn motivaties goed zijn. Als een proseliet (man) eenmaal besneden was en de mikva had gedaan, werd hij

werkelijk geaccepteerd als Jood. Men zag hem dan werkelijk als een nieuwgeboren kind. De mikva wordt ook wel 'het

bad der wedergeboorte' genoemd. 

Als twee ouders zich tot het Jodendom hadden bekeerd, door de man te besnijden en mikva en de vrouw alleen de

mikva, en zij daarna nog kinderen kregen waren deze nieuwe kinderen automatisch Jood. De kinderen die er al waren

(bij zwangerschap wordt er dan gerekend vanaf de 3e maand, tellend op het moment van mikva), moeten zelf kiezen 

of zij ook Jood willen worden en dan ook de gehele procedure ondergaan. Een zoon kan zich vanaf zijn 13e jaar

aanmelden voor het zogenaamde 'bar mitswa'. Na deze ceremonie kan hij zich als proseliet aanmelden. (voor een

dochter heet deze ceremonie „bat mitswa‟).

.  

Waar komt de doop van Johannes vandaan?

Conclusies

• Dopen (mikva) was in de tijd van Johannes een bekend verschijnsel.

• Het had de betekenis van: “wedergeboorte, het oude leven achter zich laten, een nieuw leven beginnen, 
afgezonderd voor God”.

• Kinderen werden niet gedoopt maar konden zelf kiezen als ze minimaal 13 jaar oud waren.

• Tegen deze achtergrond is de houding van de discipelen die kinderen bij Jezus wegstuurde te begrijpen. Jezus 
wijst de kinderen niet af maar zegent ze (Marcus 10:13-16).



Het doopbevel, een probleem

Matteüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des 

Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 

Commentaar

• Hoewel het commando volstrekt duidelijk is, vinden we het nergens terug in het boek Handelingen. Waar gedoopt 

wordt, is dit altijd in (of op of tot) de naam van Jezus Christus. Nooit in de naam van de Vader, de Zoon en de 

heilige Geest. 

• De doopformule in Matteüs 28:19 heeft de geur van het concilie van Nicea (325 n. Chr.) om zich heen. Het lijkt er 

ernstig op dat de tekst toegevoegd is om een kerkelijke praktijk te rechtvaardigen? Deze verdenking spreekt te 

meer daar de grote drie handschriften van het Nieuwe Testament (de Alexandrinus, Sinaiticus en Vaticanus) 

inderdaad dateren uit de tijd van dit concilie... 

• Oudere citaten van Matteüs 28:19, zijn afkomstig van Eusebius van Caesarea (260-339), van wie bekend is dat 

hem één van de oudste handschriften van het Matteüs-evangelie ter beschikking stond. Volgens deze citaten 

stond dit oorspronkelijk in Matteüs 28:19:

“Gaat dan henen, discipelt alle volken in mijn naam en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

• Let op: in deze veel oudere lezing van Mattteüs 28:19 is noch sprake van doop, noch van drie-eenheid. Zelfs grote 

namen die vierkant achter Nicea staan moeten toegeven dat de traditionele lezing van Matteüs 28:19 beslist niet 

Jezus' eigen woorden zijn. De woorden "en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest" zijn 

een latere kerkelijke toevoeging. Toegevoegd om de afwijking van de oorspronkelijke Bijbelse waarheid te 

rechtvaardigen... 
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Handelingen 2: 38 – 39

Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op

de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 8: 12

Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus

Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. 

Handelingen 8: 35 - 38

en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen,dat ik gedoopt word? [En hij zeide: Indien gij van ganser harte

gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.] En hij liet de

wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

Handelingen 19: 4-6

Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die

na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. 

Handelingen 22: 16

En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Wat is de dooppraktijk van de apostelen (1)?
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Handelingen 16: 30 - 33

En hij  (gevangenbewaarder) leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij

zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord 

Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede

om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen.

Handelingen 10: 1 en 2 , 46 – 48

Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette. Hij was een vroom

man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. …

Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest 

hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige 

dagen te blijven. 

Handelingen 16: 14 en 15

Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God.

De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze

ons uit met de woorden: „Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.‟

Handelingen 18:8

Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook

veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen. 

Wat is de dooppraktijk van de apostelen (2)?
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Zonder uitzondering dopen de apostelen mensen die zich hebben bekeerd en tot geloof in de Here Jezus zijn

gekomen.

Let op: In de Bijbel is dopen van mensen die niet in de Here Jezus geloven ondenkbaar.

Er werden mannen en vrouwen gedoopt.

Let op: Nergens staat er dat er kinderen werden gedoopt.

Het is een eigen beslissing van de bekeerling om zich te laten dopen. De dopeling laat zich altijd uit vrije wil

dopen.

Let op: In de Bijbel gaat het altijd om handelingsbekwame mensen die op basis van overtuiging de keuze maakten

volgelingen van Jezus te worden.

Apostelen doopten de bekeerlingen in de naam of op de naam van Jezus.

Let op: Er werd in Handelingen niet gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Apostelen doopten door onderdompeling.

In de grondtekst wordt het woord baptizo gebruikt wat betekent onderdompeling. Johannes doopte door

onderdompeling.

Let op: Nergens wordt in de Bijbel besprenging met water “dopen” genoemd.

Apostelen doopten direct nadat mensen zich hadden bekeerd en tot geloof in Jezus waren gekomen.

Let op: Nergens is sprake van langdurig onderwijs voor dat er gedoopt werd.

Er is sprake van een bevel om zich te laten dopen.

Doop is dus een kwestie van gehoorzaamheid van diegenen die zich bekeerd hebben en tot geloof zijn gekomen.

Let op: Niet de ouders, maar de bekeerling moet gehoorzaam zijn aan het doopbevel.

Conclusie: De Bijbel is heel eenduidig wat betreft 

de doop in water.



Wat is de Bijbelse betekenis van de waterdoop?

Romeinen 6: 3 - 11

Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem

begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders,

zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,

opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens

zouden wandelen.

1 Petrus 3: 21

Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede

van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de

hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn. 

Kolossenzen 2: 12

daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking

Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.
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Met Christus begraven in zijn dood

De doop wordt voorgesteld als een graf waarin de dopeling zijn oude leven begraaft. De dopeling belijdt dat hij dood is

voor de zonde. Hij erkent dat Jezus voor zijn zonden gestorven is. Het oude leven is het leven dat hij leidde voordat hij

tot bekering kwam en Jezus nog niet de volledige heerschappij had over zijn leven. De dopeling vereenzelvigt zich

met de dood van Jezus.

Met Christus opgestaan tot een nieuw leven

Zoals Jezus opstond uit het graf, zo staat ook de dopeling op uit het graf. Hij gaat met Jezus een nieuw leven

beginnen. Hij vereenzelvigt zich met de opstanding van Jezus. De zonde ligt achter hem. Hierover zegt Paulus:

“Gij geheel anders gij hebt Christus leren kennen” en “wij wandelen in nieuwheid des levens”

Bede voor een goed geweten tot God

Omdat de dopeling met Jezus is gestorven en begraven en met hem is opgestaan, is hij rechtens vrij van zonden en

kan hij met een rein geweten God ontmoeten.

Conclusies over de betekenis van de doop
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Kinderdoop heeft geen Bijbelse basis

De doop van baby‟s door besprenging met water komt niet in de Bijbel voor. Het voldoet niet aan de Bijbelse

voorwaarden voor het ontvangen van de doop en de Bijbelse wijze van dopen:

Voorwaarde 1: dopeling gelooft dat Jezus voor je zonden is gestorven

Baby‟s hebben hier nog geen weet van

Voorwaarde 2: dopeling heeft zich bekeert, heeft zijn zonden beleden

Baby‟s kunnen zich nog niet bekeren

Voorwaarde 3: onderdompeling

De praktijk van de traditionele kerken is besprenging met water. Nergens in de Bijbel wordt dit dopen genoemd

Voorwaarde 4: doop in of op de naam van Jezus

In de traditionele kerken wordt gedoopt in de naam van de vader, Zoon en Heilige Geest. Dit is niet conform het

voorbeeld van Handelingen

De kinderdoop kan dus ook niet gezien worden als het met Jezus begraven zijn en met Hem opstaan in een nieuw

leven.

Oorsprong kinderdoop

De kinderdoop vindt haar oorsprong in heidense reinigingsritus, die onmiddellijk na de geboorte als initiatie

tot het leven plaatsvond. Het kwam bijvoorbeeld voor in de Thammuz cultus. Met water werd er een T op het

voorhoofd van de baby‟s aangebracht.
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De argumenten voor de kinderdoop van de 

traditionele kerken zijn ondeugdelijk

De traditionele kerken voeren de volgende argumenten aan om baby‟s te dopen:

Argument 1: Inlijving in het verbond dat God met Abraham sloot

De doop is in plaats van de besnijdenis gekomen en baby‟s worden zo ingelijfd in het verbond met Abraham.

Maar dit staat nergens in de Bijbel. Jezus spreekt over het “nieuwe verbond in mijn bloed”. Dit betekent dat je gered

bent door je geloof dat Jezus voor je zonden is gestorven. Bovendien zouden meisjes dan niet behoeven te worden

gedoopt. Zij werden immers niet besneden.

Argument  2: Gij en uw gehele huis

Op diverse plaatsen in de Bijbel staat dat “het gehele huis” werd gedoopt. Verondersteld wordt dat hier wel baby‟s bij

zijn geweest. Maar objectieve bestudering van de Bijbel bevestigt dat niet:

Handelingen 10. De Romeinse hoofdman Cornelius.

Cornelius en zijn huisgenoten spraken in nieuwe tongen en profeteerden. Daarna werden zij gedoopt. Baby‟s

spreken niet in nieuwe tongen en profeteren niet.

Handelingen 16. De gevangenbewaarder van Filippie.

Dit was een Romeinse soldaat. Zij moesten meestal ongetrouwd zijn en als zij wel getrouwd waren moesten zij

scheiden of hun gezin verlaten (maar mochten wel af en toe het gezin bezoeken). De huisgenoten van de

gevangen bewaarder waren dus niet zijn vrouw en kinderen

Handelingen 16. Lidia de purperverkoopster.

Gezien haar zaak en haar gedrag richting Paulus en zijn metgezellen lijkt dit een weduwe of een ongetrouwde

vrouw

Handelingen 18. Crispus de leider van de synagoge

Hij was met zijn hele huis tot geloof gekomen. Baby‟s kunnen niet geloven in vergeving van zonden en het met

Christus worden begraven en met Hem opstaan tot een nieuw leven.

De werkelijke reden van de kinderdoop is het vasthouden aan eeuwenoude heidense tradities die in de loop van de

derde en vierde eeuw de kerk zijn binnen gedrongen.
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De kinderdoop heeft negatieve gevolgen voor de 

geloofsbeleving in de traditionele kerken

Kinderdoop als toegangsbewijs voor de hemel

Augustinus leerde dat door de kinderdoop de erfzonde werd weggenomen. Hij schreef aan de kinderdoop een

geheimzinnige, heiligende kracht toe (verborgenheden) en leerde dat niemand zonder deze zalig kan worden. Hierdoor

vatte het idee post dat mochten kinderen vroegtijdig overlijden, zij vanwege het doopritueel naar de hemel gaan. Dit is

een uitingsvorm van puur heidendom (bezweringen, toverformules, bijzondere handelingen)

De verbondsleer

Door de leer van Augustinus maar ook de verbondsleer (door de kinderdoop heeft de baby deel aan het verbond met

Abraham) heeft tot gevolg dat binnen de traditionele kerken het idee heeft post gevat behouden te zijn door de

kinderdoop. Dus:

- Nadrukkelijke prediking over bekering is van ondergeschikt belang. Het afleggen of begraven van de oude

mens met al zijn verkeerde praktijken en het met Christus opstaan in een nieuw leven is niet aan de orde;

- Jezus zegt dat ieder mens die het Koninkrijk van God wil binnen gaan, wederom geboren moet worden. In de

traditionele kerken wordt dit nauwelijks geleerd. Velen weten niet wat de Bijbel hiermee bedoelt. Abram

Kuyper sprak daarom over “de veronderstelde wedergeboorte”.

Consequenties zijn er velen:

- Een krachteloos Christelijk leven;

- Niet weten of men behouden is;

- Geen hart  hebben voor verloren zielen;

- Zoeken naar invulling van het christelijk leven door traditie of juist door de introductie van

wereldgelijkvormigheid.   



De geschiedenis van de doop (1)

0 – 150 na Chr. Alleen volwassendoop

In beschrijvingen van de kerkvader Justinus de Martelaar weten wij dat tot die tijd de Bijbelse doop van volwassenen

door onderdompeling de gewoonte was. De eerste christelijke kerken hebben ook doopbassins voor onderdompeling

200 - 350 na Chr. De kinderdoop doet zijn intreden

De kerkvader Tertullianus maakt in een schrijven rond het jaar 200 na Chr. Melding van de praktijk van de kinderdoop

die hier en daar plaats vond. Hij tekent ernstig bezwaar aan. Toch wint de kinderdoop langzaam terrein. In het Concilie

van Chartago (251 na Chr.) werd de kinderdoop als regel vastgelegd.

De volwassendoop was nu de formele regel, maar werd niet door iedereen nageleefd. De kerkvaders Augustinus,

Ambrosius en Johannes Chrysostomus kregen een christelijke opvoeding maar waren als kind niet gedoopt. Pas op

volwassen leeftijd lieten zij zich pas.

350 – 1200 na Chr. De kinderdoop is regel

Met name Augustinus heeft hier een bijdrage aan geleverd. Ook de eerste “christelijke” keizer Constantijn was hier

debet aan. Hij maakte het Christendom tot staatsgodsdienst. De eenheid van het Romeinse rijk was gebaat bij een

duidelijke uniforme leer. Dit leidde tot het vaststellen van de canon, de leer van de drie-eenheid en de leer van de

kinderdoop. In het begin van de 5de eeuw werd de kinderdoop officieel ingevoerd als onderdeel van de Romeinse

staatsgodsdienst. Iedereen die hier niet mee akkoord ging, werd vermoord. Vele tienduizenden Christenen werden

afgeslacht. Toch bleef in uithoeken van het Romeinse rijk de volwassendoop door onderdompeling bestaan. Ook de

Friese koning Radbout (700 na Chr.) liet zich na zijn bekering onderdompelen.

1200 -1500 na Chr. Alleen kinderdoop

Pas rond 1200 na Chr. was er binnen Europa nergens meer sprake van volwassendoop. De katholieke kerken en hun

leerstellingen waren wet. Overtredingen werden niet getolereerd. 



De geschiedenis van de doop (2)

1500 – 1650 na Chr. De reformatie

Pas in 1521 en 1525 werd de kinderdoop voor het eerst weer ter discussie gebracht vanuit de verbondenheid van

bekering, geloof en doop door onderdompeling. John Smith, Dirk Philips, de Rijnsburger Collegianten, Menno Simons

en vele anderen riskeerden hun leven voor deze opvatting, die zowel door de reformatoren als door het concilie van

Trente werd afgewezen! Velen vonden de dood op de brandstapel of door verdrinking, soms zelfs door toedoen van

hervormers als Zwingli en Luther. Maar het zaad van de Bijbelse volwassendoop was gezaaid en bleef opkomen.

1650 – 1900 na Chr. De kinderdoop nog dominant

Na 1650 brak er een rustiger tijd aan waarin de beweging van de volwassendoop langzaam maatschappelijk werd

geaccepteerd. Hier en daar ontstonden kleine geloofsgemeenschappen die de volwassendoop leerden. Er was sprake

van een langzame maar gestage groei met name in Engeland en de Verenigde Staten. Echter de overgrote

meerderheid van het Europese Christendom leerde de kinderdoop.

1900 - 2011 na Chr. Explosieve groei van de volwassendoop

Er ontstond rond 1900 wereldwijd een zoeken naar de wil van God, naar levensheiliging. De traditie is niet meer

voldoende. Steeds meer dringt het besef door dat een persoonlijke relatie met God mogelijk is door bekering. Nieuwe

wereldwijde stromingen zoals de baptisten en de pinksterbeweging ontstaan en introduceren de volwassendoop met

grote kracht. De snelle groei van deze bewegingen leidt er toe dat de volwassendoop wat betreft omvang de kinderdoop

overvleugelt. 


