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Van: ds. W. Pieters  

Verzonden: maandag 19 september 2011   (13:12 uur) 

Aan: 'D.J. Kleen' 
Onderwerp: RE: Voorrede Van der Groe bij zijn vertaling Luthers verklaring Galatenbrief 

 

Interessant.  
Weet u ook hoe Luther en hoe Van der Groe over de kinderdoop dachten, Kleen? 
 

W. Pieters 

 

 

 
 

Van: D.J. Kleen  
Verzonden: maandag 19 september 2011   (14:40 uur) 

Aan: ds. W. Pieters 
 

Geachte ds. W. Pieters, 

 

Jazeker, dat is me niet onbekend, maar ik kan ze er helaas niet in bijvallen. Omtrent dit punt 

waren ze naar mijn bescheiden mening nog niet geheel uitgereformeerd. In de reformatie woog dit 

ook niet het meest zwaar. Ik denk dat de kinderdoop een overblijfsel van de vervangingsleer van 

Rome is. De kerk in plaats van Israel.  

 

Bedenk dat Israel een type van de kerk op aarde is, maar nog meer van de Kerk in de kerk, 

namelijk het geestelijk verkoren Israel. In het aardse beeld was Israel een beeld van de gestichte 

kerk der apostelen op aarde (1 Korinthe 10), waarin onkruid en tarwe. Het onkruid was wel 

verlost uit haar aardse diensthuis, maar nooit uit haar geestelijke diensthuis. Want slechts Jozua 

en Kaleb konden door het geloof ingaan. Maar naar het geestelijke is het aardse volk Israel een 

beeld van het geestelijk verkoren Israel (de Kerk van Christus) dat alleen uit tarwe bestaat. In dit 

beeld heeft dat hele volk een lam geslacht, het bloed gestreken, het vlees gegeten tot vereniging, 

lendenen opgeschort, en met kinderschoenen aan in vrijheid uitgegaan, onder leiding van de 

verworven geest van Christus, gegaan door de Rode zee, gekomen bij de Sinai waar zij in de ark 

een vervulde wet ontvingen, en door de offerdienst nader onderwezen werden in hun verlossing 

uit het diensthuis waarin zij gevangen waren geweest. Hiervan kan het onkruid niet verhalen, en 

toch moet het volgens u gedoopt worden omdat onze vaderen gemeend hebben dat God dit 

bevolen heeft. Noem mij slechts één dopeling uit het NT die zonder geloof(sbelijdenis) gedoopt 

werd. Was het dan allemaal waar geloof geweest? Nee, dat bleek immers bij Simon Magus. Maar 

de Bijbelse volgorde die de apostelen, ouderlingen en diakenen hanteerden was, die geloofd zal 

hebben en gedoopt zal zijn…etc En zo was ook niet elk gedoopt kerklid bij Philpot, Bunyan en 

Spurgeon een waar gelovige. Maar de volorde die zij hanteerden was veel Bijbelser dan in onze 

kerken. In hun kerken heerste de dood niet over het leven omdat Jan en alleman gedoopt werden 

en vervolgens op hun 20e levensjaar meestentijds belijdenis van een vals geloof deden. Als u er wat 

meer van doordrongen zou zijn wat dit in onze huidige kerken teweeg heeft gebracht, zou u 

misschien wat milder tegen mijn standpunt aankijken. Na de slachting, bloedstrijking, en het eten 

tot gemeenschap en vereniging, ging Israel door de Rode zee dagelijks op de knieën om het 
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hemelse manna op te rapen. Vanuit deze Bijbelse volgorde was in de kerken van voornoemde 

oudvaders het sacrament van de Doop de toegang tot het verbroken Lichaam des Heeren. Wat 

zou dit ook u minder zorgen baren omtrent de voorbereiding en bediening van het HA in uw 

gemeenten, dominee. Tijdens deze dagen houden alle behoudende dominee in onze gezindte hun 

hart vast, maar wanneer het de Doop betreft is het de normaalste zaak van de wereld. Voor het 

HA moet iemand genade kennen, maar voor de Doop hoeft dat kennelijk niet. Terwijl de Doop 

toch een teken en zegel is van de afwassing der zonden. Kan ook iemand het water weren, dat 

dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook 

wij? (Hand. 10:47) Derhalve stond het koperen wasvat in de voorhoof van de tabernakel achter 

het koperen brandofferaltaar. Deze twee waren de toegang tot het eten van de toonbroden in het 

Heilige, dominee.  

 

Ten tweede, wanneer het een doopdienst betreft dan preekt u en bijv. ook ds. NN ineens heel 

verbondsmatig, met deze kanttekening dat het kind natuurlijk wel wederom geboren moet worden 

door een waar geloof in Jezus Christus wil het wel zijn voor de eeuwigheid, terwijl u en ds. NN in 

andere diensten wezenlijk zeer weinig ofwel geheel niets van verbondsmatige preken moet hebben, 

zoals deze in de Christelijk Gereformeerde Kerken menigmaal te beluisteren zijn. Denk daar eens 

over na, dominee. Ik kan dit gedoe niet anders beschouwen als een uitvloeisel van de 

veronderstelde geloofsleer die ds. Kersten voorstond. Het punt is gewoon, dat als we op dit punt 

werkelijk kleur gaan bekennen, dan komen we spoedig in de verdrukking, en komen de 

inkomsten in gevaar. Het is een kerkelijke traditie waar haast niet tegen te vechten is. Men denkt 

er niet over na, en doet er gewoon aan mee. Men weet dat het geen eeuwigheidswaarde heeft, 

maar heeft geen rust als hun kinderen met ongedoopte voorhoofden het leven doorgaan. 

Dominee, dit zijn ROOMSE gedachten. God heeft geen verbond met de uitwendige kerk op 

aarde, maar alleen een verbond met het aardse en het geestelijk verkoren Israel, die naar het 

aardse en naar het geestelijke uit Abraham geboren zijn geworden. (Rom. 4:10-16) 

 

Ten laatste nog dit over de Doop van onze Heere Jezus Christus in de rivier de Jordaan, door 

Johannes de doper. Dit was toen Hij als Voorwerp des geloofs Zijn drievoudig ambt van Zijn 

Vader ontving. Toen klonk het uit de hemel: Deze is Mijn geliefde Zoon in Dewelke Ik Mijn 

welbehagen heb, hoort Hem. Vanaf dat moment ontving Hij de Geest Gods uit de hemel die als 

een duif op Hem nederdaalde, en Zich aan Zijn ambt verbond, en begon Christus te getuigen van 

Zijn Vader en Zender. Christus had vanaf Zijn ontvangenis en geboorte de Heilige Geest zonder 

mate, maar vanaf Zijn doop verbond de Heilige Geest Zich in een bijzondere werking aan Zijn 

ontvangen ambt. Dit zag op de Geest Die Christus door Zijn gehoorzaam leven en sterven zou 

gaan verwerven, Rom. 8:9-11, Gal. 4:4-7. Maar wezenlijk is dit bij het onderwerp des geloofs (een 

verkoren zondaar) niet anders. Vanaf het moment dat hij/zij geestelijk gedoopt is geworden in het 

badwater der wedergeboorte, ontvangt hij de Geest van Christus Die het uit Hem neemt en het 

Zijn volk verkondigt tot zaligheid en vrede, Joh. 16:13-15. Lees ook Efeze 1 vers 13 (met kant. 46). 

Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking 

Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de 

voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende, Kol. 2:11-13, Rom. 6:3-

8, Gal. 3:25-27. Zie daar de geestelijke doop door het badwater der wedergeboorte (Titus 3:5-7), 

waarvan het uitwendig sacrament van de heilige doop een uitwendig teken en zegel is. 
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Toepassing: Wanneer de Samaritaanse vrouw of Saulus van Tarsen door het badwater der 

wedergeboorte gedoopt waren geworden, preekten/getuigden zij, als zijnde het onderwerp des 

geloofs, terstond van Jezus Christus Die hen zalig gemaakt had uit vrije genade om niet. Bij het 

Voorwerp en het onderwerp des geloofs, wezenlijk dus geen verschil, dominee.  

 

Dominee, zie mij niet als een bedreiging. Ik zal dit ook nooit gaan drijven, maar neem deze dingen 

eens ter harte. Het is allemaal verder weg dan wij ons voor mogelijk kunnen houden. Die gelooft 

zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Velen hebben nooit geloofd, nog minder beleden, 

en zijn toch gedoopt. God zal deze kerkschuld ooit eens van onze hand eisen, dominee. Wee hen 

dan die nooit verzoend/gewassen zijn door bloed, en verzegeld zijn geworden met het water des 

Heiligen Geestes. Ik heb u bij deze mijn belofte aan u ingelost nog eens iets meer omtrent mijn 

bezwaren tegen de kinderdoop te willen schrijven.  

 

 
 

In afwachting op uw antwoord verblijf ik.  

 

Hartelijke groet,  

Daan Kleen 
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Van: ds. W. Pieters  

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2011   (08:43 uur) 

Aan: 'D.J. Kleen' 

 
Dag broeder, 
 
Ja, ik noem u broeder, niet omdat ik van dat ‘gebroeder’ houd en niet omdat ik over 
uw in-zijn in Christus kan of wil oordelen, maar omdat ik de lijn volg van de Heilige 
Schrift die ons allen als broeders en zusters in Adam beschouwt. 
 
Uw schrijven heb ik nu pas gelezen. Dom van mij om dat helemaal te vergeten. 
Het vergeten van mij duidt op twee dingen: 
 

1. Dat ik zoveel aan mijn hoofd heb én 
2. Dat ik het onderwerp niet zo belangrijk vind. 

 
Dit laatste betekent niet dat de achterliggende zaak niet belangrijk zou zijn, namelijk 
hoe we het verbond moeten zien. Dat is wel belangrijk. Maar of we voor of niet voor de 
kinderdoop zijn, is het belangrijkste niet. Ook of we de kinderen moeten beschouwen, 
zoals onze oudvaders ze hebben beschouwd (zie bijlage), óf niet, doet er ook niet zo 
heel erg toe. 
 
Maar of Kolossenzen 2 vers 6 waar is in ons leven: “Gelijk gij dan Christus Jezus, den 
Heere, hebt aangenomen, wandelt [alzo] in Hem.” 
 
En dat wordt gevonden onder voor- en tegenstanders van de kinderdoop. Zo goed als 
het helaas ook waar is dat er onder voor- en tegenstanders zijn die dit niet beoefenen. 
 
Misschien wilt u op mijn bijlage ingaan. Hoeft niet. Ik vind het niet zo belangrijk. 
 
Wees hartelijke gegroet, 
 

W. Pieters 

 


