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1. Inleiding1

Dit boekje gaat over de kinderdoop. Hierbij is 
het niet mijn bedoeling om alle leerstellige en 

praktische kanten van dit onderwerp te belichten. 
Ook ga ik niet breed in op alle controversen die 
rond dit sacrament in de loop van de tijd zijn 
ontstaan. Wat ik voor ogen heb is veel beperkter. 
Ik wil alleen maar onze gereformeerde opvatting 
over de kinderdoop duidelijk maken aan de hand 
van de Schrift.

Ik denk dat dit nodig is. Voortdurend worden in 
onze kringen vragen gesteld rond het goed recht 
van de kinderdoop, vooral sinds de jaren ’60 van 
de vorige eeuw. De discussies worden niet altijd 
publiek in boeken, brochures of artikelen die 
voor iedereen toegankelijk zijn gevoerd. Vaak 
worden de vragen gesteld in pastorale contac-
ten, tijdens huisbezoeken of op catechisaties. Het 
kan ook gebeuren dat de kwestie gaat spelen in 
de familiekring of in gezinsverband. Soms is het 
op dit front redelijk rustig. Maar ineens kunnen 
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de vragen rond de kinderdoop weer heel actueel 
worden en ook heel dichtbij komen. Zeker als 
onze gesprekspartner ertoe neigt om de kinder-
doop als onbijbels te verwerpen en meer ziet in 
de volwassendoop, voldoet een simpel beroep op 
onze gereformeerde belijdenis niet meer (Zond. 
27 vr. 74 HC; art. 34 NGB). De belijdenis wordt in 
zulke gevallen algauw een ‘menselijk geschrift’ 
genoemd of de neerslag van de ‘gereformeerde 
traditie’. Men vraagt dan ook uitdrukkelijk naar 
de Bijbelse grond voor de kinderdoop. Welnu, om 
bij het vinden van antwoorden op dergelijke vra-
gen enige hulp te bieden, is dit boekje geschre-
ven. Mogelijk kan het ook dienen om mensen die 
niet direct twijfelen aan het goed recht van de 
Doop van kleine kinderen meer inzicht te geven 
in de Bijbelse grond van hun visie.

Deze uitgave is als volgt opgebouwd. In het twee-
de hoofdstuk wordt nagegaan hoe en wanneer de 
baptistengemeenten zijn ontstaan. Bovendien 
geef ik een beknopte schets van de bezwaren die 
daar leven tegen de kinderdoop en de redenen 
waarom zij uitsluitend de volwassendoop prakti- 
seren. In de daarna volgende hoofdstukken split- 
sen we de vijf belangrijkste bezwaren die zij 
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inbrengen uit en gaan daarop vanuit reforma- 
torisch perspectief breder in. Dat betekent vooral 
dat we deze bedenkingen zoveel mogelijk vanuit 
de Bijbel van commentaar voorzien. Soms ver-
wijzen we daarbij ook naar gegevens uit de ge-
schiedenis en de archeologie die onze uitleg van 
de Schrift onderstrepen. Ten slotte buigen we 
in het negende hoofdstuk de Bijbelse lijnen om 
naar de praktijk door iets te zeggen over de vraag: 
‘Hoe beleven wij onze (kinder)doop?’


