
ZONDAG 27. 

 

lezen:  Romeinen 6: 1-14       zingen:   Psalm   105:5 

                                           Psalm    81:11, 15 

                                           Psalm    79: 4, 7 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

"Zal men ook de jonge kínderen dopen?" 

 

    Toen we daareven met elkaar zondag 27 lazen, en ook die vraag met bijbehorend antwoord 

passeerden, heeft misschien wel iemand bij zichzelf gedacht: "Nou dominee, zou u die vraag en dat 

antwoord vanavond nu maar niet eens overslaan? Want die vormen nu toch voor óns heus een volslàgen 

overbodigheid!" Zó, zou u dat denken? Mag ik u dan eens het volgende verhaaltje vertellen? 

 

     In de afgelopen week kreeg ik een telefoontje van een broeder, behorende tot één van onze 

vrijgeRaakte kerken in het midden des lands, een broeder, die ik in geen jàren ontmoet had; sinds 1943 

niet. Dus dat was zowat geweest midden in de oorlog. Niet alleen midden in de volkerenoorlog, maar 

ook midden in de kerkelijke oorlog. Ik had bij de man in '43 gelogeerd, en 's zondagsavonds had ik in 

besloten kring een lezing gehouden -gewoon in z'n huiskamer- over een deel van de synodale 

leeruitspraak van 1942. Later heb ik die lezing als brochure openlijk uitgegeven onder de titel "Is de 

tegenwoordige strijd over de wedergeboorte der kinderkens nu wel nódig?" 'k Heb toen werkelijk 

gedacht dat ik daardoor een stormstillend woord kon spreken, maar 't is me niet in dank afgenomen, en 

in elk geval: men heeft het niet ter harte genomen, en de scheur van '44 -de Vrijmaking- is er helaas niet 

door voorkomen. 

 

     Welnu, die vroegere gastheer van me was in de afgelopen week nu eens de gast van ons. En u 

begrijpt, in de tijd van een ogenblik hadden we het natuurlijk over "vroeger", en we hebben veel 

afgepraat. Maar wat zei de man ondermeer? "Och dominee, wat zijn we eigenlijk toch weinig 

opgeschoten!" Ik zeg: "Hoezo?" "Nou, op het punt van de doop!" En toen kwam het. Hij vertelde, dat 

iemand uit de gemeente waartoe hij behoorde, gekomen was onder invloed van de Pínksterbeweging, zó, 

dat hij zichzelf zelfs had laten hèrdopen, óverdopen! Zichzelf, en z'n vrouw had het ook gedaan! Twee 

vrijgeMaakte, vrijgeRaakte mensen! Tóch wilde dat echtpaar nog wel eens praten met de kerkeraad. En 

ze kwamen op de kerkeraad, maar tijdens dat gesprek op de kerkeraad was het hem toch weer zo 

duidelijk gebleken hoe tàài, onuitróéibaar, de misverstanden zijn inzake de doop, met name de doop als 

verplicht ook voor de kínderen der gelovigen. Niet alleen als géldig voor de kinderen der gelovigen, 

maar ook als verplícht! Als Goddelijke eis! 

 

     Daarom, als hier vanavond iemand is, die meent dat we volmaakt overbodig werk doen, door over de 

vraag te gaan spreken "of men ook de jonge kinderen wel zal dopen?", dan moet ik hem zeggen: "'k Wou 

dat u gelijk had!" Maar wat vandààg onder ons nog helemaal géén brandende kwestie is, kan morgen zó 

maar aan de orde komen! Kén toch uw tijd! Om eens iets te noemen: onder invloed van de Zwitserse 

theoloog Karl Barth -en het is een Goliath, hoor!- zijn er in de Nederlands Hervormde Kerk thans 

mensen, die tenminste het dopen van de kinderen facultatief willen stellen; "facultatief", dat wil zeggen: 

"vrijblijvend": het màg wel, maar het hóéft niet! En de mensen van de Pinksterbeweging zijn er 

uitgesproken tégen! "Dopen? Dat mag zó maar niet! Dopen mag dàn pas plaatshebben, wanneer de 

persoon in kwestie van zichzelf weet, en getuigen mag, dat de Heilige Geest wat aan hem gedaan heeft, 

dat hij de Heilige Géést ontvangen heeft! Dàn!" Ik zou nog meer kunnen noemen: de Baptisten hebben 

er ook altijd al zo over gedacht, en de zogenaamde "Darbysten", of, zoals ze zichzelf liever noemen: "de 

Vergadering der Gelovigen". Die dachten principieel allang eender; tenminste, op het punt van de doop 

hoor! Niet over de rest van de Pinksterbeweging! Maar... dít is wel genoeg om u te laten zien, door wat 



voor mede-Christenen we omringd worden, want het zijn toch géén heidenen! Laten we evenwichtig 

blijven in ons oordeel! En dit is toch zeker wel genoeg om bewezen te achten, dat vraag en antwoord 74: 

"Zal men ook de jonge kínderen dopen?" vandaag of morgen zó maar hoogst actueel ook voor ú kunnen 

komen te staan! Bij u in huis, bij u in de kerkeraad! Want... we wonen niet op een eiland! Onze kínderen 

zeker niet! Vraag maar eens waar die vandaag of morgen mee thuis komen?! En dan behoort een 

Gereformeerd mens niet verlegen te staan! En dat is helemaal niet nodig ook! Want als u alleen maar de 

les van de geschiedenis ter harte neemt, dan zal er al héél wat opzienbarends verdwijnen aan die 

verschijnselen van onze dagen, die zich dan zo aandienen als gloednieuw! Och, och och och! Als u dàn 

de geschiedenis kent, dan moet u zeggen: "Ze zijn gríjs van ouderdom!" 

 

     Ik begin vanavond -en ik eindig straks ook- bij de grondfout, dus hierbij: wij, Christelijke kerk, 

hebben het niet beter gedaan dan de oude kerk, waarover Psalm 81 zong; we hebben Gods Verbónd niet 

gehouden! Nauwkeuriger gezegd: we hebben als kerk op den duur zelfs niet eens de rechte nótie ervan 

gehad, wat eigenlijk onder Gods Verbond te verstààn viel! De kénnis van Gods Verbond, onder andere 

als grond voor de doop, is als een vloed verdwenen! En toen is daarvoor in de plaats een hele redenatie 

gekomen, bàr ingewikkeld, schijnbaar zéér geleerd en knap, maar in werkelijkheid heel gewoon 

getuigend van gebrek aan kennis: "dócta ignoràntia": geleerde onkunde! Ik durf het zo langzamerhand 

eens te zeggen! 

 

     Die kennis is er wél geweest in de tijd van de zogenaamde "apostolische vaders". "Apostolische 

vaders", daar worden die oud-Christelijke schrijvers mee bedoeld, die geleefd en geschreven hebben 

kort na de tijd van de apostelen. Laten we zeggen, dat het Nieuwe Testament omstreeks het jaar 80, 85, 

90 af was, dan komen daarna de "apostolische vaders", ziet u? Dat zijn geweest: mensen die gewoond en 

geleefd hebben, geademd, gedacht en geschreven hebben in de wereld van het Midden-Oosten. En dat is 

ook weer zo'n aparte wereld; de wereld van het Midden-Oosten loopt van Egypte, over Kreta en Cyprus, 

Palestina, Klein-Azië, zó, naar de Perzische Golf: die halve cirkel. Dàt is de wereld van het 

Midden-Oosten; wat de Engelsen "the Near East" noemen. En in díé wereld hebben de "apostolische 

vaders" geleefd en leiding gegeven. Mensen dus zoals Ignatius van Antiochië, en Polycarpus van 

Smyrna, en anderen meer. En bij díé mensen is het nog net zo'n vanzelfsheid als in het Nieuwe 

Testament, dat God zó'n God is, dat Hij niet alleen werkt met énkele personen. Het begrip "individu" 

had je toen nog niet; da's ook weer zo'n denk-ding! Dat God niet alleen maar z'n hànd legt op een mens, 

maar dan meteen ook op héél die mens. Bijvoorbeeld ook op het huwelijk, het huwelijk van die mens, en 

op de kinderen van die mens, en op het hele nageslacht van die mens! Zó gaat God met mensen om; dat 

zag men toen nog. Dat kwam, omdat men in die oude wereld van het Midden-Oosten niet slechts 

eeuwen, maar millennia lang, dúízenden jaren lang, verbondsmatig had geleefd en gedacht en 

geschreven. Dat wijzen de archeologische vondsten van onze eeuw overvloedig uit; we leven in zo'n 

prachttijd! We komen zoveel te weten over die wereld van het Nabije Oosten, over de tijd van Abraham! 

Allerlei dingen; tot de kleinste dingen toe. Bijvoorbeeld dat het mode was dat als je uitging als heer, dat 

je dan op een ezel reed, en twee slaven bij je had. Abraham ook! Zúlke dingen. Maar... veel 

belangrijker: ook andere zaken! Dat men verbondsmatig dàcht! Dat dat vanzelf sprak: dat de 

verplichtingen die wij met elkaar hadden aangegaan, dat die dan ook golden, met al de voor- en de 

nadelen ervan, tussen úw kinderen en míjn kinderen, en ook tussen úw kleinkinderen en míjn 

kleinkinderen. Begrijpt u? Vandaar, dat er onder de Christenen van díé wereld, en ook nog in de eerste 

eeuwen, over doop en avondmaal van kinderen heel geen kwestie is geweest! Huh! De kinderen 

behoorden toch óók bij God? Bij het Verbond dat God immers had met Zijn kinderen, met Zijn 

vrienden, met Zijn Christenen?! Dat kwam eenvoudig omdat het leven, het denken en het doen in die 

landen federatief was! Contractueel ingericht was! Niet alleen staatkundig, maar ook maatschappelijk! 

Men vindt geen duizendtallen, maar tienduizendtallen tabletten, en die hebben allemaal dat contractuele 

karakter! 

 

     Die wereld wàs gewoon verbondsmatig. Verandering is er pas gekomen toen de Christelijke kerk 

zich verder uitstrekken ging, ook tot buiten de landen van dat Midden-Oosten, waar de maatschappelijke 

en staatkundige structuren anders waren; waar dat leven bij contracten, bij overeenkomsten, bij 



verbonden -heel vaak zwart op wit, in oude tijden: op kleitabletten- waar dat níét aanwezig was, en waar 

de archeologie dat dan ook vandaag niet vindt. Waar die oud-Oosterse structuur van het 

maatschappelijke en staatkundige leven totaal ontbrak, waar die basis er niet was. Daar, dààr, in zúlke 

landen, zulke voormalig-heidense gebieden als bijvoorbeeld in Noord-Afrika! Noord-Afrika is helemaal 

met Christelijke kerken bedekt geweest! In de tijd van Augustinus nog! En West-Europa? Nou, dat weet 

u! Daar, dààr heeft pas de vraag kunnen rijzen: "Ja, waarom dopen we eigenlijk ook de kinderen?" En 

dààr heeft toen helaas de kennis tot het geven van het enig-goede antwoord: "Gods Verbond", die kennis 

heeft daar ontbroken! En toen heeft men dít gedaan: toen heeft men net gedaan, zoals dat wel eens 

gebeurt op een examen. Dat iemand op een examen een vraag te beantwoorden krijgt die hij eigenlijk 

niet baas kan, en waar hij eigenlijk eerlijk, ronduit van zou moeten zeggen: "'k Wéét het niet!" Maar dan 

gaat menige examinandus maar vast een beetje redeneren; dan gaat-ie tenminste vertellen wat-ie er van 

denkt, en wat-ie er wél van meent te weten! Och, en dan zijn er examinatoren, die strijken hun hand een 

beetje over hun hart, en die zeggen dan later: "Nou ja, rààk was het antwoord niet, maar er was toch ook 

wel wat goeds bij!" 

 

     Zó is 't nu ook hier gegaan met die doop-kwestie in het Westen. Och, men had de klok wel horen 

luiden, maar men wist niet waar de klepel hing! En daarom is er toch wel iets goeds bij geweest, in de 

eerste tijd, toen er onder wat latere Christenen op die vraag van daareven: "Op welke grónd dopen we nu 

eigenlijk onze kinderen?", toen daarop geantwoord werd: "Nou, ja, wel... natuurlijk doen we dat op 

grond van het geloof van de óúders!" Hoort u het? Zó is er geantwoord! "Dat doen we op grond van het 

geloof van de óúders van die kinderen!" Let wel! Ik neem dat antwoord niet in bescherming hoor! Past u 

op! Ik zeg niet dat dat antwoord correct is geweest, maar, ach, je moet toch ook in een verkeerd 

antwoord goede elementen weten te waarderen, net als die examinatoren van daareven! Enne... iets wat 

tenminste nog een ietewatje leek op het uitsluitend goede antwoord van daareven: "God heeft Zijn 

Verbond met ouders én kínderen...", iets wat er tenminste nog een beetje op leek, laten we dat 

waarderen! Die mensen zeiden tenminste: "We dopen onze kinderen op grond van het geloof van hun 

óúders!" 

 

     Maar helaas is díé opvatting óók verdrongen. Het is almeer bergafwaarts gegaan. Dat beroep op het 

geloof der ouders, waar toch nog iets aantrekkelijks in zat, dàt verdween zelfs óók, en daarvoor is 

algemeen de volgende redenatie in de plaats gekomen. Ja, nu gebruik ik exprés het woord "redenatie", 

want dàt is nu Europees, Westers: "redenàtie"! Wij hier in het Westen, wij mogen zo graag logiceren. U 

weet wat "logica" is? Drie dingen: een "minor", een "major", en een conclusie! De "minor", dat is de 

eerste bewering, de eerste stelling; de "major", dat is de tweede stelling, en als je die dan bij elkaar doet, 

dan haal je daar de conclusie uit! Zó zitten nu de werken van Augustinus in hoge mate in elkaar, en die 

is weer veelszins de vader geweest van de Middeleeuwse denkers. En dan vindt u dít stramien, waarop 

steeds wordt geborduurd: drie dingen: "Een heiden, een volwassen heiden, dus een Galliër bijvoorbeeld, 

of een Saxer, of een Pruis, of een Schot: een heiden, een volwassen heiden mag wel gedoopt worden, 

maar dan moet hij eerst belijdenis afleggen, geloofsbelijdenis afleggen." Da's één! De tweede stelling: 

"Ieder kind van Christenouders is ook weer opnieuw een héíden." Dus... -en nu komt de conclusie: we 

hebben de "minor" en de "major" gehad, en nu komt de conclusie-: dus: "laat dat kind eerst 

geloofsbelijdenis afleggen, dan kan 't óók gedoopt worden!" 

 

     Zó heeft het nu echt lógisch in elkaar gezeten; zo zat de redenàtie in elkaar! En ja... toen was dat wel 

een beetje een moeilijk geval, want... u weet wat de Middeleeuwse kerk daar toen op gevonden heeft! 

Want laat nu een klein kind eens geloofsbelijdenis afleggen; 't kan nog niet eens pràten! Maar toen heeft 

de Middeleeuwse kerk daar toen dit op gevonden, dat ze die geloofsbelijdenis door het kindje afleggen 

liet -dat gebeurt nu nóg in de Middeleeuwse kerk, oftewel de roomse kerk, zo als we die nu noemen!- 

dat men die geloofsbelijdenis door dat kindje afleggen liet bij monde van "peter" en "meter". Dat zijn 

gewoon namen als "pater" en "mater": "vader" en "moeder", maar dan een kerkelijke, oftewel 

gééstelijke "vader" en "moeder"; niet de eigen vader en moeder, maar de gééstelijke "vader" en 

"moeder"; weer een kwestie apart. 

 



     Hè, 't is echt een noodhulpconstructie geweest, 't is echt een breukbandje geweest, 't is echt een púúr 

verzinsel, een duimzuigsel geweest, en het leek zo logisch! Maar ja! dat kómt er nu van als je een 

verkeerd uitgangspunt hebt, vanwaar je start! Dít uitgangspunt, dít dogma: "zonder voorafgaand geloof 

géén doop!" Dat heeft zo vast gestaan als een paal in de Middeleeuwen, en zó gingen we als kerk de 

Kerkhervorming tegemoet! En die Kerkhervorming, daar moet u nu ook niet van denken dat dat 

volmaakt werk geweest is. Wat zijn er geen verschillen geweest over de sacramenten tussen Luther, 

Zwingli en Calvijn! En in elk geval -ik zal nu maar een flinke sprong maken, anders word ik te breed- 

die totààl verkéérde lijn is later doorgetrokken door de Dopersen, en door doctor Kuyper, en door de 

Synodalen -de felle tenminste!- en door de Baptisten, en door de Darbysten, en op diezelfde verkeerde 

weg bevindt zich vandaag alweer de Pinkstergemeente, de Pinksterbeweging, of hoe je die nieuwe 

dingen noemen wil. En dàt is het dogma: "zonder voorafgaand geloof geen doop!" Heus, Salomo had 

gelijk: er is niet veel nieuws onder de zon! 

 

     Ja, u vindt het misschien een beetje kras, wat ik daar in de gauwigheid allemaal bij elkaar harkte? U 

hebt misschien bij uzelf gedacht: "Maar de Wederdopers moesten toch niets van de roomse kerk 

hébben??" Dat léék maar zo! Maar er zijn geen consequenter roomsen geweest dan de Wederdopers! En 

de latere Baptisten -want die oudere noem je de Anabaptisten, maar tegenwoordig noem je ze 

"Baptisten"; die je hebt in Drenthe en overal, en die voor de E.O. spreken: Baptisten!-, ze buigen 

allemaal onder dat ijzeren dogmatische misverstand: "zonder voorafgaand geloof géén doop, tenminste 

geen réchte doop!" Want dan komen we bij Kuyper. Dat is de leer die in de grond der zaak door Kuyper 

is voorgestaan, alsmede door de échte Synodalen van 1942. Er is vandaag bij de Synodale broeders en 

zusters amper iemand die er zich nog druk over maakt geloof ik, hoor, en dààrom... -want de mensen 

wíllen toch wat!, wíllen toch wat!, wíllen toch wat!- en dààrom... ja! krijgt wat ànders z'n kans, z'n beurt: 

de Pinksterbeweging! Dààr leeft het; dààr spat het vuur er af! Tussen twee haakjes: ze hebben ook 

alweer herrie! Ik lees een blad daarover: "Het Vuur" heet het, maar dat "vuur" spat ook nogal eens uit 

elkaar! En ik zal verder over die Pinksterbeweging vanavond niet al te breed zijn; ik heb er de laatste tijd 

wat meer over gesproken, maar daarom dít er toch nog eventjes over: laten we, als 't nog éven kan, altijd 

maar in de waardering beginnen! Als de Christenen van de Pinksterbeweging zo lief, zo liefelijk spreken 

over het verzoenend werk, het Middelaarslijden van onze Heiland en Zaligmaker, dan heb ik voor die 

Christenen toch zo'n hartelijke waardering! Als iemand een beetje fout is, al is-ie zelfs twee beetjes fout, 

maar hij spreekt dierbaar over de Here Jezus, dan moet ik wel niet duizelig worden, dat weet ik wel, 

maar dan zeg ík altijd: "Da's tenminste vast meegenomen! Hij spreekt lief over de Here Jezus!" Laten we 

in de waardering beginnen. Maar... nu moesten die Pinksterchristenen niet zo raar doen, om iets wat 

éénmalig is, uniek, om dat te maken tot permanent! Dan moesten ze niet zo raar doen om te eisen dat 

dezélfde Geestesverschijnselen als er in de apostolische eeuw hebben plaatsgehad, ook nú zouden 

moeten voorkomen, en als 't niet gebeurt, dan is 't maar een dooie boel! Genezing door handoplegging of 

door 't gebed, spreken in tongen...! Weet u waar ik me wel eens over verwonder? Ik zou die mensen wel 

eens willen herinneren aan wat er toch óók eens in de apostolische tijd gebeurd is: met Ananias en 

Saffira! Dat de apostel Petrus -nou, dat was toch wel iemand die vervuld was met de Heilige Geest!- dat 

die Ananias en Saffira heeft laten dóódvallen! Handelingen 5. En dat de apostel Paulus op Cyprus 

kwam, en dat daar een man was  -Elymas de Tovenaar- die aan het hof van stadhouder Sergius Paulus 

het Evangelie tegenwerkte, en toen heeft Paulus die Elymas die Tovenaar met blíndheid geslagen! 

Handelingen 13. En nu zou ik eens willen vragen aan de mensen van de Pinksterbeweging waarom men 

nu juist dàt soort wonderen vandaag níét wenst te laten gebeuren? Waarom zou de Heilige Geest 

vandaag alleen maar mensen beter maken, en waarom zou de Heilige Geest vandaag geen mensen meer 

dóód laten neervallen?? En geen mensen meer met blindheid slaan?? Ja...! Nietwaar...?? Waarom het 

ene wél, en het andere níét?? 

 

     Maar kom, ik wil het de Pinkstermensen niet extra kwalijk nemen, dat ze over de Heilige Geest en de 

Geestesbedeling en de Geestestijdperken zulke rare dingen beweren, want laten wij, als Christelijke kerk 

der eeuwen, de hand maar in eigen boezem steken! Ons verleden is ook niet brandschoon! Die kerk van 

de Middeleeuwen met dat ijzeren dogma, dat was ónze kerk! En die kerk van 1942 en '44, die kerkén, 

dat waren de ónze! En wanneer bij ons het inzicht in Gods bedoeling met de doop, met de doop van oud 



én jong, van héél het volk van God, 't verbondsvolk, als dat inzicht in 1944 helderder was geweest, dan 

zou er misschien een kerkelijke scheuring voorkomen kunnen zijn! Want daar moeten we niet blij om 

zijn! In elk geval: hebben wij ook niet van de doop veel te veel gemaakt: een verlóssingsartikel? Een 

zàligheidskwestie? Een zaak van zegen? Terwijl de doop dat toch blijkens de Schrift heus niet énkel is! 

Reeds de besnijdenis was voor Abraham en z'n zaad een ding met dúbbele betekenis, dúbbele sanctie! 

Genesis 17. Zeker, van zégen bij géhoorzaamheid, maar van vlóék bij óngehoorzaamheid! En zo was het 

ook met de doop! Begin maar met de doop van Johannes! Die had ook een twéévoudige strekking! 

Zeker, het was een doop tot bekering ter vergeving van zonden, maar u moet ook weer de figuur van 

Johannes goed zien, en z'n werk, en de doop. Johannes is gekomen met het lààtste ultimatum, als de 

lààtste oud-Testamentische profeet voor de lààtste geslachten van het bloedeigen zaad van Abraham: 

"Nu buigen, en u bekeren, en anders raken jullie je privilege kwíjt!" Enfin, ik kan daarover wel kort zijn 

vanavond, want ik heb daar bij zondag 26 -de vorige- ook al over gesproken. Laten we toch de doop zien 

als een Verbónds-teken! En als toekomende aan héél het bondsvolk! Aan jongens en meisjes, aan 

mannen en vrouwen, aan oud en jong; laten we de doop toch zien als een merkteken, als een veldteken, 

als een uniform, als een livrei! Dan gaan we zien dat die uniform gedràgen worden moet, vertóónd 

worden moet, en dat maar niet door een pààr, maar door àlle leden van het leger van Christus, dat is de 

kerk. Laten we de doop toch zien als een roeping! Jawel! Maar aan roepingen kun je géhoorzaam zijn, 

maar ook óngehoorzaam! Koning Saul is een geróépen koning geweest; gezàlfd! Maar hij is 

óngehoorzaam geweest! Judas is een geróépen discipel geweest, seriéús geroepen, maar hij is 

óngehoorzaam geweest! Zóiets is de doop! Niet altijd die zaligheidsdingen er altijd maar bij! Zoiets 

heeft de Heilige Geest over óns ook laten komen, toen Hij onze voorouders al bezocht! 

 

     En daarom... hóé is nu eigenlijk de stand van zaken? Nu ís het niet de beurt aan óns om te vragen: 

"Och, Here God, zou U alstublieft de Heilige Geest eens willen uitstorten?" Wordt u daar ook zo 

tureluurs van, als u zulke vrome toespraakjes hoort? Ik hoop het! Die beurt ís niet aan ons! Weet u hoe 

het is? Het is de beurt aan Gód om aan óns te vragen: "Nu heb ik jullie Mijn Geest gegeven, hè? En nu 

heb ik jullie Mijn complete Bijbel gegeven, want die is ook af -en wie heeft er vandaag géén Bijbel?- En 

nu heb ik jullie Mijn dóóp gegeven, en nu heb ik jullie Mijn avondmaal gegeven, en wat dóén jullie er 

nu mee??" 

 

     Kijk, gemeente, dàt is de spraak van de geschiedenis, bij het licht van Gods Woord! Zó is de situatie, 

zó is de stand van zaken! En laten wij ons nu niet in de war laten brengen! Laten we nu niet ons hele 

denken laten kelderen, ondersteboven laten keren, en dan, als er iemand komt met zulke vrome 

Geestespraatjes, zeggen: "Jonge jonge, wat mís ik toch veel!" Néé néé néé néé!! Núchter blijven! U bent 

geróépen, u bent seriéús geroepen! Bewijs?? Dààr! Dààr staat het! Het dóópvont! En een ander bewijs? 

Als we 't beleven mogen, volgende week: de avondmaalstafel! Dat heb ík niet uitgedacht, dat hebt ú niet 

uitgedacht, die heeft Jézus uitgedacht! Dàt zijn de bewijzen! Dà's uw houvast! En daarom eindig ik niet 

met een gebed: "Och Here God, wilt U alstublieft de Geest eens uitzenden??" Néé néé néé! Ik eindig 

met een apostolisch wóórd, met een vermàning, voor ú, en voor mij ook natuurlijk! Met déze oproep: 

"Wandelt dan waardiglijk der roeping, waarmede gij geroepen zijt!" Zó hoort het! Want of kinderen 

recht hebben op doop en avondmaal, daar hoeven we inderdaad geen ogenblik meer over te vechten; dat 

spreekt vanzelf! Waarom?? Wel! Omdat de HERE gezegd heeft: "Ik ben de God van u, en uw zààd!" 

Dat staat vast! En daarom is de beurt nu aan óns! Wat doen wíj ermee? Of liever: de beurt is aan God, 

om aan óns te vragen: "Wat dóé je nou?? Gebrúíken jullie nou je doop?? Gebrúíken jullie nou je 

avondmaal?? Léven jullie daarbij?? Houden jullie daar nou rekening mee?? Zijn dat nu 

levensbeheersende factoren voor u, voor àlle dagen, of zijn dat alleen maar van die kleine 

plechtigheidjes, zo eens een keer met een wit jurkje, eens in je leven, of zo één keer in de drie maanden, 

"...en dan hebben we het avondmaal weer gehad! 't Is wel eens lastig, maar als je 't dan gehad hebt, dan 

kun je zeggen: "Zo, nou kunnen we er weer drie maanden tegen..." Is het dàt...?? 

 

     "Zal men ook de jonge kínderen dopen?" Natúúrlijk! Waaróm niet?? En waarom wél? Natuurlijk 

hierom: omdat er niets vàn ons is, en niets ààn ons is, en niets ín ons is, waarop God krachtens Zijn 

Verbond niet àlle recht heeft! Dat Verbond? Dat is vàst! Dat neemt ook de kinderen! Zó doet God! En 



daar moet u zich nu eens aan vastklemmen, als u voor uw kinderen geen tróóst en geen rààd meer weet!! 

Pàs op! Alleen... zolang als u nog wat doen kúnt, dan dóén wat u kunt! God schonk u Zijn Alles: Zijn 

Zóón! En dus... nú de beurt aan ons! 

     Ouders! Schenkt ú nu aan díé God het líéfste wat ú op aarde hebt: uw kínd! 

  

                                   Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk; 4 juni 1972 

 


