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Van: NN  
Verzonden: maandag 2 april 2012 17:37 
Aan: dkleenp@kliksafe.nl 
Onderwerp: doop 

 
 
 
Geachte heer Kleen, 
  
Gisterochtend was er bij ons een doopdienst. Ik ben nogal in de war, de dominee 
zei dat de gedoopte kinderen nu een Vader hebben. Nu snap ik wel dat hij niet 
bedoeld dat de doop zaligmakend is maar een verbond zoals met Israel. Nu sprak ik 
thuis bij mijn ouders en bij het bijzijn van mijn broers mijn vraagtekens uit, ook 
namens de kinderdoop en de formulieren ervan. Er word volgens hen gesteld dat de 
kinderdoop het zelfde zou zijn als de besnijdenis. Echter schijn ik met deze 
vraagtekens alleen te staan, ik ben bang dat ik zonde doe als ik hier vraagtekens 
over heb, en dat ik de Geest bedroef. 
  
De HHK leert dat de doop niet zaligmakend is maar dat God een verbond sluit zoal 
met Israel. 
Daar ging ook het hele volk door de zee, werd beschermd door de wolk, at manna, 
maar niet het hele volk werd zalig. Toch was het een verbondsvolk. Ik heb deze 
vraag enige tijd geleden ook aan ds. W. Pieters gesteld, deze zei dat het niet zo 
belangrijk is, maar dat het veel belangrijker is of men Christus in het hart kent als 
Borg en Zaligmaker. Maar ik wil weten of het een gegronde pleit grond is, zoals 
Luther zijn vrouw wakker maakte toen hij het benauwd had en tegen haar zei, 
maar vrouw... ik ben toch gedoopt? 
  
De stukken op jou site leren dat er eerst geloof moet zijn en dan Doop, Luther, 
Philtpot, Bunyan, Spurgeon, o wat is het moeilijk. Waar ik ook mee zit is dat toen 
ik pas getrouwd was, ik verkeerd belijdenis gedaan heb. Ik wilde geen belijdenis 
doen, maar ds. NN bleef maar aandringen, de reden bleek dat hij helemaal geen 
catechisanten had behalve ons. 
  
Ik vind het verschrikkelijk, ik hoop dat ik steeds meer mag leunen op Christus dat is 
mijn enige hoop. Maar wie legt mij nu nog de ware leer uit? Ik heb geen twijfel dat 
ds. NN Christus in zijn hart kent, absoluut niet! maar dwaalt de kerk niet in deze, 
Daan? 
  
Nogmaals mijn hart is bang Christus te ontkrachten in deze, want in ons Evangelie 
staat van de gedoopte dat zij allen volwassen waren. En de kerk zegt dat de doop 
een vervanging is van de besnijdenis. Dit alles klinkt logisch. 
  
Als je tijd hebt voor een antwoord, zou je dit dan in Jip en Janneke taal kunnen 
doen ? 
Ik ben nog niet zo geletterd in de Bijbel, zoal je weet is het bij mij nog maar kort. 
  
 
Vriendelijke groet, 
NN 
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Geachte heer NN, de besnijdenis zag op de doding van het vlees. Hoe kon Israel 
dan de zaligheid deelachtig worden? Namelijk door de beloofde Geest der 
beloftenis die met Pinksteren uiteindelijk is uitgestort. Dit was de verworven Geest 
van Christus. Dit is de Geest der beloftenis, ofwel de Geest der aanneming tot 
kinderen, Gal. 4:4-7, Rom. 8:9-16. Hoe is bijv. Abraham dan zalig geworden? 
Namelijk door het geloof in de beloftenis omtrent de beloofde Messias, Die uit zijn 
zaad geboren zou worden, en Die hij van verre heeft aanschouwd en omhelsd. 
Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God 
heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven, Gal. 3:18. Wanneer 
kreeg/ontving Abraham dit geloof? Namelijk in Gen. 12, want de Hebreeenschrijver 
(11:8) merkt op dat hij door het geloof (= vertrouwen) uittoog uit Ur der 
Chaldeeen. Dit geloof kreeg hij in Gen. 15 bevestigd, bekrachtigd, toen God hem 
de sterrenhemel toonde.  
 
Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? 
Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis 
ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid 
was toegerekend; opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de 
voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde; En een 
vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, 
maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, 
hetwelk in de voorhuid was, Rom. 4:10-12. 
 
Abraham is dus een vader van de aardse Joden maar ook van de geestelijke Joden. 
Zoals je weet zijn de aardse Joden een afschaduwing, een beeld, of een type van 
de geestelijke Joden……ofwel het geestelijk verkoren Israel dat eenmaal zalig 
worden zal, vergaderd uit Jood en heiden. Abraham is dus door het geloof 
gerechtvaardigd geworden. Dit geloof van Abraham bestond uit een stondelijke 
doding en levendmaking, ofwel, uit een stondelijke afsnijding en inlijving. Hoe ging 
dat bij hem? Wezenlijk net zoals bij zijn geestelijke nazaten, namelijk door een 
besnijdenis zonder handen geschiedt. “In Welken gij ook besneden zijt met een 
besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der 
zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; 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; Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in 
inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft 
datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;” 
(Kol. 2:11-14) 
 
Zijn vleselijke besnijdenis was dus een teken en zegel van zijn geestelijke 
besnijdenis. De voorhuid van zijn hart werd eerst besneden door God de Heilige 
Geest om hem van zijn dienstbaarheid te verlossen, alvorens hij van verre de 
beloofde Messias kon aanschouwen en omhelzen door zijn geschonken geloof, 
waardoor hij in Hem was ingelijfd geworden. De aardse besnijdenis zag op de 
doding van het vlees waaruit de man vrucht/zaad voortbracht. Dit wil zeggen, uit u 
geen vrucht meer, uw vrucht worde uit Mij gevonden. Hoe dan? Namelijk, door het 
geloof in Jezus Christus. Derhalve moest Christus besneden worden, dat is Zijn 
vlees gedood (Golgotha) opdat Zijn verkoren Kerk het leven hebbe uit en door het 
geloof in Hem, vergelijk Gal. 4:1-7. Zijn doop echter wijst op het oude dat voorbij 
ging, ziet, in Hem, dat is door Zijn verworven Geest, is het alles nieuw geworden.  
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Ik hoop dat je nu begrijpt dat de ondergang in het doopwater, een type of beeld is 
van de doding van het vlees van de mens…..ofwel de kruisdood en begrafenis van al 
zijn gerechtigheden die hij vanuit een verbroken werkverbond nog dacht voor te 
kunnen brengen. Waarom moesten bij de gelovigen in het NT dan man en vrouw 
gedoopt worden? Omdat bij het aardse Israel de vrouw geen vruchten/zaad voort 
kon brengen, en zij derhalve in haar man was begrepen. Zo ook met de geestelijke 
verkoren bruid van Christus, die ook in haar Tweede Man begrepen is. Deze bruid 
van Christus is dus het geestelijk verkoren Israel dat uit mannen en vrouwen 
bestaat, vergaderd uit Jood en heiden. Derhalve moest in het NT de GELOVIGE 
mannen en vrouwen gedoopt worden, eerst in het geestelijk badwater der 
wedergeboorte, en daarna bijv. in het stromende water van de Jordaan. De 
ondergang in het water zag op het oude dat voorbij was gegaan (= het leven onder 
de wet), de opstanding uit het water zag op de levendmaking ofwel de 
wedergeboorte door de toegepaste Geest der beloftenis (= Pinkstergeest). Telkens 
eerst de prediking, daarna het geschonken geloof dat uit doding en levendmaking 
bestaat, daarna beleed men hun geloof, en vervolgens werd men gedoopt, waarna 
de breking des brood volgde….etc 
 
Evenzo als bij het volk Israel dat in het diensthuis van Egypteland tussen het 
negende en tiende gericht door God bij monde van Mozes de weg tot verlossing 
werd aangewezen door het bloed en het vlees van het paaslam dat geslacht moest 
worden. Geen onbesnedene mocht eten van het geroosterde vlees van het paaslam, 
lees Exodus 12:44,48. Na het eten (= beeld van geloofsvereniging) werd Israel 
uitgeleidt uit haar diensthuis door de wolkkolom. Weer een beeld van doding van 
het vlees (= eigen werken) en levendmaking (= verzoening en verlossing door het 
bloed), en nadat gij geloofd hebt zij gij verzegeld geworden met den Heilige Geest, 
Efeze 1:13. Dan krijgt Israel haar doding en verlossing bevestigd door het water van 
de Rode Zee, de ondergang en opkomst uit dit water. Tevens was het water van de 
Rode Zee voor het volk Israel de toegang tot het manna eten in de woestijn.    
 
Het is dus de dwaasheid gekroond om kinderen te gaan dopen die nog nooit van de 
Heere Jezus gehoord hebben. Waarom hield Calvijn vast aan deze Roomse traditie? 
Omdat hij meende dat het aardse Israel had afgedaan, en de uitwendige kerk 
(gesticht uit de heidenen) haar plaats had ingenomen. Dit is een voortvloeisel van 
de roomse vervangingsleer. Vanuit deze lijn moet je ook zijn on-Bijbelse 
verbondsleer beschouwen. Maar Israel was geen type van de kerk uit de heidenen, 
maar juist een type van de KERK met de grote K in de gestichte gemeenten uit de 
heidenen. Calvijn doopte dus op een verondersteld geplant zaad des geloofs in de 
harten van de kinderen der gelovigen. Want…….zo meende hij…..Petrus had 
immers gezegd: “Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar 
verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.” (Hand. 2:39) 
 
Het verschil nu dat Calvijn had met bijv. John Bunyan omtrent dit leerstuk is, dat 
Calvijn vooruit liep op deze beloftenis…..en Bunyan wachtte totdat deze beloftenis 
was toegepast geworden door God de Heilige Geest. Calvijn doopte op grond van 
een verondersteld geloof (net als rome), met uitzondering dat Calvijn niet leerde 
dat de kinderen door de doop wederom geboren waren. Maar ondanks dat ze niet 
wederom geboren waren, lees evenwel toch even het dankgebed van het 
doopformulier. Dit is een on-Bijbelse drogreden die de ongelovige kinderen (nog) 
niet toekomt. Daarnaast liet hij kinderen van 18 jaar hun geloof belijden op grond 
van een verondersteld geloof (net als bij de roomse commune), en gaf hij hen 
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tevens een kerkelijk recht tot de tafel des Heeren……net als bij Rome!! Daarnaast 
stond Calvijn erop dat ieder belijdend lid tijdens elke HA dienst deelnam. Dit 
laatste doet men tegenwoordig in de behoudende kerken niet meer, want zo meent 
men, je moet wel echt bekeerd zijn wil je deel kunnen nemen aan het HA. 
Kennelijk geldt dit niet voor de (kinder)doop en voor de geloofsbelijdenis. 
 
Misschien begrijp je nu hoe grote puinhoop het allemaal geworden is…..en waarom 
in onze kerken de dood over het leven is gaan heersen….!! Ik hoop dat je het kon 
volgen. Lees en herlees wat ik je schreef, en overdenk de zaken. Indien jij de 
Geest van Christus hebt mogen ontvangen, dat is de Geest der beloftenis, denk ik 
niet dat jij Hem bedroeft of verduisterd hebt…..want jij hebt dit (net als ik) in je 
onwetendheid gedaan. We zijn tenslotte in deze traditie geboren. En probeer je 
daar maar eens heel gemakkelijk uit te ontworstelen. Onderzoek jezelf nauw, ja 
zeer nauw. Wanneer het werkelijk waar is, wat alleen God weet!! Die het heeft 
geschonken en toegepast, probeer dan je roeping en verkiezing vast te maken. (2 
Petrus 1:10), lees ook de kant. bij dit vers.  
 
Lees ook:    J. Van de Gevel - Wat leert Gods Woord, geloofsdoop of zuigelingendoop? 
  
Lees ook:   Hollebrandse - Is er een Bijbelse grond voor de zuigelingendoop.pdf   

 
 
Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn 
dood gedoopt zijn? (Rom. 6:3-8)  
  
Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder 
welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en 
niet in de oudheid der letter. (Rom. 7:4-6) 
  
Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is (in Hem) alles nieuw geworden. (2 Kor. 
5:17)  
  
Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest; (1 Petrus 
3:18-21) 
 
Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, 
hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen in een Geest 
gedrenkt. (1 Kor. 12:13) 
  
Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Kor. 3:6-9) 
 
In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, 
in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van 
Christus; 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. (Kol. 2:11-14) 
 
 
Als iets je nog niet helemaal duidelijk is, dan hoor ik het dv wel weer.  
 
Hartelijke groet,  
D.J. Kleen 


