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Woord vooraf 
 
    
Waarde lezer,Waarde lezer,Waarde lezer,Waarde lezer,    
    
Indien U dit geschriftje leest, met de verzekerdheid in uw hart, 
dat het onmogelijk is, dat zovele van Gods knechten die door alle 
jaren heen kinderen besprenkelden, zouden kunnen dwalen, en bij 
voorbaat reeds verwerpen een ieder die overtuigd is van de 
onbijbelse leer der kinderdoop, zo geef ik u de raad om nu reeds dit 
geschriftje terzijde te leggen. Bespaar uzelf de moeite, want het 
was niet u die wij op het oog hadden, deze weerlegging het licht te 
doen zien. Ik weet reeds vooruit, dat wannneer u de vele leraars 
hoger schat dan Gods Woord, ik u ook niet zal overtuigen. 
Bedenk echter wel dat Luther de strijd aan ging met de kerk van 
honderden jaren, waarin duizenden voorgangers zich bevonden die 
hij moest tegenstaan met Gods Woord. (Galatenbrief) 
 
Doch indien u van diegene zijt, die reeds lange tijd worstelen met 
de vele vragen in het kerkelijk leven,die thans aan de orde zijn, 
zoals belijdenis doen van een historieel geloof, de leiding der kerk, 
het vleselijke en politieke karakter van onze reformatorische 
kerken, en ook het leerstuk van de kinderdoop, zo heb ik u op het 
oog, waarvan ik geloof dat het hoofdzakelijk onze jonge mensen 
zijn, die hier zo mee worstelen. Misschien zijn uw ogen reeds open 
gegaan door het lezen van het zo omstreden boekje van dominee 
Kort over de leer der rechtvaardigmaking. En heeft dit de vragen 
verder doen oprijzen in uw gemoed. Welnu leest dan deze enkele 
regels, en onderzoek biddend of deze zijn naar Gods Woord, 
hetwelk alleen alle dwalingen zal weerleggen. Maar bid en smeekt 
tevens, of het Christus als de Koning van Zijn kerk mocht 
behagen, om velen de ogen te openen, opdat deze troostrijke 
ordinatie ook mag hersteld worden naar Zijn getuigenis. 
 
 
De schrijver 
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Artikel van ds. A. Kort in het kerkblad van de Oud 
Gereformeerde Gemeenten 
 
Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (1) 
 
Geest der dwaling 

Al diverse malen is mij gevraagd om iets te schrijven 
over de kinderdoop. Ambtsdragers gemeenteleden of 
families kunnen te maken krijgen met de loochening 
en miskenning van de kinderdoop. Daar deze 
standpunten weer gepropageerd worden en men ons 
eenvoudige kerkvolk zoekt te beïnvloeden en soms tot 
dit dwalen overhaalt, zal ik wat artikelen hierover 
gaan schrijven. Daarbij kwam in mij op wat onze Bijbel 
zegt: "Wie zal Achab overreden, dat hij optrekke en 
valle te Ramoth in Gilead?", 1 Kon. 22:20a. Een geest 
uit de boze, gevallen engelen was daartoe bereid: een 
geest van leugen. We leven in een tijd dat de Heere de 
geest der dwalingen uitzendt, als straf op onze zonden 
en onze ongehoorzaarnheid aan God en de Heilige 
Schrift. We lezen dit ook bij Paulus: "En daarom zal 
God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de 
leugen zouden geloven", 2 Thess. 2:11. Johannes toont 
het onderscheid aan: "Wij zijn uit God. Die God kent, 
hoort ons; die uit God niet is hoort ons niet. Hieruit 
kennen wij den geest der waarheid en den geest der 
dwaling." We beperken ons tot de dwaling van de 
loochening van de kinderdoop en vragen u: wees toch 
op uw hoede. Ik zei kort geleden al in een preek: De 
duivel is op alle terreinen een zwaar offensief begonnen. 
Hij wil alle sporen van de Reformatie uitwissen, bid de 
Heere dat u staande mag blijven. De eerste reactie op de 
berichten die ons ter ore kwamen over de miskenning 
van de kinderdoop, was een grote droefheid. De hemel 
is hierover bedroefd, omdat Gods inzetting in het geding 
is. Mensen met verkeerde opvattingen willen die 
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veranderen. De duivel lacht omdat het hem altijd weer 
lukt om zelfs Gods kinderen op een zijspoor te leiden. 
De bozen hebben schik als ze zien dat zij met succes 
meer onderlinge verdeeldheid gezaaid hebben. 
 

Twijfel 

Nu gaan we over de juistheid van de kinderdoop geen 
dogmatische verhande1ing schrijven, maar een dialoog 
of samenspraak. Ik wil acht geven op uw vragen en 
worsteling over de inzetting van de Heilige Doop. U 
twijfelt misschien over de doop van uw kinderen U 
gevoelt u onbekeerd. Kunt u nu eigenlijk wel ja zeggen 
op de daarbij gestelde vragen. Natuurlijk liet u uw kind 
dopen, maar u hebt er geen goed gevoel meer bij. U las 
dit eens of dat eens, maar u komt er niet goed uit. 
Praten deed u er niet over. Dat durfde u niet goed. Stel je 
voor dat u het mis hebt. Zo gaan de jaren voorbij. U 
leest veel, maar praat weinig. Zijdelings hebt u het 
erover, maar u houdt u gedekt. Gewoon dopen 
natuurlijk, dat is toch altijd al zo geweest? U begint te 
twijfelen. U neemt de boeken ter hand. Ja, onze vaderen 
schrijven er toch duidelijk over. Niets tegen in te 
brengen. Hun preken zijn goed, bijzonder zelfs. Dat is 
tegenwoordig wel anders. Die van de laatste tijd zijn zo 
oppervlakkig, zo leeg. Daar zit geen pit of merg in. Het 
brengt u aan het peinzen. Volgens u zijn de kerken ver 
afgeweken.  De zuivere leer van de Heilige Schrift is ver 
zoek geraakt. U gaat weer in uw boeken lezen en daar 
komt u ook nog een boekje over de kinderdoop tegen. 
Hee, die predikant is er tegen. Het wakkert uw twijfel 
weer aan. Die kerken, die doop, mijn hart, daar kunnen 
we toch niet op vertrouwen? Hier staat het, dit boekje is 
duidelijk. Het is alles mensenwerk in de kerk en de 
kinderdoop is een menselijke instelling. Dat kan dus 
nooit goed zijn. Nog eens verder zoeken. O ja, wat hier 



 4

staat, dat heb ik altijd al duidelijk aangevoeld. U kon het 
geen naam geven. Wezenlijk is er heel wat mis. U ziet 
het, de eerste stappen zijn gezet. De twijfel is gezaaid. 
Gods Woord wordt aan de hand van menselijke 
voorbeelden ter discussie gesteld. Onze mening gaat 
ook meedoen. En waar gaat het heen? Dat hopen we 
een volgende keer te bezien.  

 
 

Dit is het eerste arDit is het eerste arDit is het eerste arDit is het eerste artikel van de hand van dominee A. Korttikel van de hand van dominee A. Korttikel van de hand van dominee A. Korttikel van de hand van dominee A. Kort    

    

    

    

Eerste Eerste Eerste Eerste WeerleggingWeerleggingWeerleggingWeerlegging        --------    W. OverbeekW. OverbeekW. OverbeekW. Overbeek    

    

Dat we dit willen weerleggen, vloeit allerminst voort uit de 
begeerte om te twisten over de kinderdoop. Doch wanneer er 
geschreven word, dat degene die de ogen geopend zijn, en in een 
bijbelse onderzoek, ervan overtuigd geworden zijn, dat de 
kinderdoop geen enkele grond in Gods Woord heeft, en daarom 
ook geheel onbijbels is, worden gerankschikt als mensen die een 
geest der dwaling hebben, en vergeleken met Achab, en die God 
niet kennen, en daarom naar menselijke dwalingen en wijsheid 
niet willen horen, zo kunnen wij hierover niet zwijgen. 
Dit is een te grote verontwaardiging, als dan hiermee, de grote 
Bunyan, Philpot, Warburton, Kershaw en Spurgeon, die allen zo 
helder van Godswege overtuigd zijn geworden van de dwaling 
van de kinderdoop, en geen enkele waarde hechten aan hun 
kinderdoop, maar deze zagen als een heidens ritueel, en geheel 
afkomsitg uit de vierde eeuw, en een overblijfsel van de roomse 
kerk, zich lieten dopen op volwassen leeftijd, nadat ze het geloof 
in Christus mochten deelachtig geworden zijn.  
En wanneer we hun geschiedenis lezen, en welke grote zegen deze 
voorgangers mochten hebben op hun arbeid, zo moeten we het wel 
eens zijn met dominee Kort dat zovele jongen mensen de prediking 
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van deze dagen zo oppervlakkig vinden. Welk een pit en merg is er 
te vinden in de preken van deze Godsmannen hiervoor 
aangehaald. Het is ons dan ook tot grote droefheid, dat dominee 
Kort enkel maar degene die de kinderdoop verwerpen, gaat 
voorstellen als zeer dwalend, menende dat dezulke trachten de 
gemeenten te verwoesten, en het kerkvolk wil beinvoeden met een 
dwaalleer. Dominee Kort zegt in zijn artikel niet te willen ingaan 
op de dogmatische verhandeling. Dit is geheel onjuist. Daar 
dominee Kort toch een geroepen dienaar des Woords is, en hij in de 
achterliggende jaren het reformatorisch kerkvolk een grote dienst 
heeft bewezen, om de leer der rechtvaardigmaking terug te brengen 
naar de leer der apostelen, zo was het onze innige begeerte, dat hij 
dit ook zou doen aangaande de leer van de kinderdoop.  
Er is waarlijk geen grote studie voor nodig, om aan de hand van 
Gods Woord aan te tonen, dat de kinderdoop geheel onbijbels is, 
en te bewijzen dat de Heilige Doop alleen een instelling van God 
is voor degene die weten wat het is om onder te gaan in zichzelf, 
en op te staan in een nieuw leven in Christus. Dit heeft ook 
dominee Kort zo helder in zijn laatste boek beschreven, over het 
rechtvaardigend geloof. Wat dominee Kort is zijn artikel schrijft 
over de twijfel in vele jongen mensen, wat er toch wel loos is in 
onze kerken, is geheel juist. Daar kunnen we ons geheel in vinden. 
We komen ze wekelijks tegen. Maar laten we niet denken, dat 
deze twijfel te helen is met enkel te schrijven, dat Gods Woord 
dan aan de hand van menselijke voorbeelden ter disccussie gesteld 
word. Onze mening moet niet meedoen, zowel voor degene die de 
kinderdoop voorstaan, en zij die dit niet kunnen. Enkel Gods 
Woord mag hierin het einde van alle tegenspraak zijn.  
Daarom verwachten we van dominee Kort niet minder dat hij 
eenvoudig uitlegt vanuit het Woord wat de grond  is van de 
kinderdoop, en hierbij alle meningen van welke oudvader of 
Godgeleerde niet boven het Woord van God verheft. Dan alleen 
kan deze eerlijk weerlegd worden. Welnu we voelen ons geroepen, 
om dominee Kort in zijn verdere artikelen te volgen, en op grond 
van Gods Woord te weerleggen. 
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Artikel van ds. A. Kort in het kerkblad van de Oud 
Gereformeerde Gemeenten 
 
 
Is de kinderdoop wel of niet naar Gods Woord? (2) 
Nu hebben wij de vorige keer met elkaar kennis 
gemaakt, waarbij u mij uw zorgen en strijd hebt 
willen verte1len. Ik wil daar graag met u over in 
gesprek gaan. Misvattingen over Gods Waarheid 
waren er altijd, maar de miskenning of verloo-
chening van de kinderdoop geeft heel veel verdriet. 
Die arme kinderen worden van hen geheel buiten 
het heil van God gesloten. Och, ik houd nu juist zo 
veel van mijn kinderen. Ik heb ze zo lief en als ik 
die mensen zo koud en onverschillig over de doop 
van kinderen hoor spreken, wordt het mij erg 
benauwd om het hart. Gelukkig dat de Heere Jezus 
er anders over denkt. Gods Woord geeft er 
duidelijk getuigenis van. Laten we dan ook in ons 
gesprek maar steeds met Gods Woord beginnen. 
Hoe mag ik u noemen? Jan? Oke Jan, laten we onze 
Bijbel eens openslaan bij Mattheus 28:19. Dat is een 
sleuteltekst. Daar kunnen we niet omheen als we 
over het dopen (van onze kinderen) spreken. Daar 
heeft de Heere het dopen bevolen. We lezen: "Gaat 
dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende 
in den Naam des Vaders en des Zoons en des 
Heiligen Geestes: lerende hen onderhouden alles 
wat lk u geboden heb." Zie ook Markus 16:15 en 
.Johannes 15:16. Zacharias Ursinus schrijft hierover 
dat volgens dit bevel allen die tot de gemeente en 
het verbond Gods behoren. behoren gedoopt te 
worden. De kleine kinderen van de christenen 
behoren evengoed tot het verbond en Gods 
gemeente als de volwassenen. Dat allen die tot het 
verbond en de gemeente behoren, gedoopt moeten 
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zijn, wordt hieruit bewezen. 
 

Kanttekeningen 

Jan zegt: O, deze tekst staat ook in dat boekje dat ik 
onlangs gekregen heb. Boekje? Ja, een boekje van 
de wel eerwaarde heer dominee John Norcott uit 
Engeland (overleden 1676). Hij schijnt een godzalig 
man geweest te zijn, weliswaar een baptist. Maar 
dat geeft toch niet, dat waren Bunyan, Spurgeon en 
Philpot toch ook? 

Ik zeg: Ik ken het niet, maar dit schijnt een naam te 
zijn die steeds opduikt in onze kringen. Iemand 
mailde me dat dit boekje telkens naar voren komt 
in deze discussie over de kinderdoop; hij zei me dat 
er destijds op het boekje van Norcott een reactie 
geschreven is door John Elliot. Hij leefde in 
dezelfde tijd. Het is onlangs vertaald uit het Engels. 
Goed, ik wil er zo nog wel naar kijken. Maar laten 
we eerst eens naar de kanttekeningen zien. Dat is 
wel het veiligste. De schrijvers van de kant-
tekeningen hadden zoveel meer licht van God dan 
menig ander. Die kanttekeningen zijn zo schoon, zo 
mooi, en ongeëvenaard. De duivel weet dat ook. Ze 
hebben al veel afbreuk gedaan aan zijn rijk, omdat 
de kanttekeningen zo rijk van God gezegeud zijn 
geworden. We gaan die kanttekeningen dan eerst  
maar eens even bekijken. 
 

Discipelen maken 

U weet waarschijnlijk dat de Heere Jezus tot Zijn 
discipelen gezegd heeft, dat zij in hun onderwijs 
Hem discipelen moeten maken onder alle volken. 
Dit woord van de Heere hebben zij ook volbracht, 
gelijk we lezen in Handelingen 14:21. Daar staat: "En 
als zij derzelve stad het Evangelie verkondigd, en 
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vele discipelen gemaakt hadden, keerden  zij weder 
naar Lystre en Ikonium en Antiochië." 
Ja, dat is duidelijk, maar wat houdt dat maken 
van discipelen nu eigenlijk in? Dat is zoals onze 
kanttekeningen zeggen bij Mattheus 28:19, opdat 
zij alzo uit Gods bevel mogen geheiligd worden 
tot kinderen en bondgenoten van de enige en 
ware God, van de Vader, van de Zoon en van de 
Heilige Geest, en dienvolgens tot Zijn dienst en 
gehoorzaamheid verplicht. Zie ook 1 Korinthe 
1:15-16, waarin we ook een van de huisteksten 
tegen komen. Lees maar hetgeen Paulus daar zegt: 
Opdat niemand zegge dat ik in mijn naam 
gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van 
Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet of ik iemand 
anders gedoopt heb.” Zacharias Ursinus schrijft 
dat het hier gaat om het gehele huisgezin, 
inclusief de kinderen. "Want de kleine kinderen 
konden heel goed met de ouders gedoopt 
worden, hoewel niet zij, maar hun ouders en de 
volwassenen het Woord Gods hoorden en de 
apostelen dienden. Want hun jonkheid kon ze 
wel van het gehoor der leer en van de dienst der 
apostelen buitensluiten, maar kon ze niet van de 
doop-genade weren. 

 

 

Huisteksten 
Jan zegt: U sprak zojuist over huisteksten? Wat 
zijn dat? 

Ik zeg: Dit zijn Bijbelteksten waarin heel nadrukkelijk 
het gehele huisgezin in het dienen van God betrokken 
wordt. Die huisteksten hangen misschien wel bij u 
aan de wand. Ik kwam weleens op bezoek bij mensen 
en zag daar een bord of tegel of borduurwerk hangen. 
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Daar stond op: (....) maar  aangaande mij en mijn 
huis, wij zullen den HEERE dienen, Jozua 24:15." 
Jozua zegt dit tegen de Israëlieten, nadat hij hen 
voor de keuze heeft gesteld of zij God of andere 
goden wilden dienen. De tekst moet niet als een 
slogan gebruikt worden, maar dient meer voor 
een soort lijfspreuk. In ieder geval valt er voor 
Jozua, in naam van allen, ook de onmondige 
kinderen en zuigelingen, niet te kiezen. Het staat 
voor hem vast: zij dienen God. Hier is toch 
vanzelfsprekend dat zij allen de Heere dienen! 
Waren ze dan allen bekeerd? De Heere weet wie 
dat in waarheid zijn. 
De reikwijdte van deze woorden vinden we 
bijvoorbeeld terug in Psalm 118. In de eerste verzen 
lezen we een dankzegging op een verkregen 
verlossing. Hij (David) zegt of jubelt: "Looft den 
HEERE, want Hij is goed: want Zijn goeder-
tierenheid is in der eeuwigheid." Nu volgen de 
huisteksten: "Dat Israël nu zegge, dat Zijn goeder-
tierenheid in der eeuwigheid is. Het huis Aarons 
zegge nu, dat Zijn goedertierenheid in der 
eeuwigheid is. Dat degenen die den HEERE vrezen, 
nu zeggen dat Zijn goedertierenheid in der 
eeuwigheid is." 
David vermaant alle mensen tot lof en prijs des 
Heeren met deze reden: want Hij is goed. De 
woorden van dit vers staan ook in Psalm 106:1, 107:1, 
en bij ieder vers van de 136e Psalm (kanttekening 1). 
Hij wekt daartoe  niet a lleen het aardse Israël op, 
maar ook het Israël Gods (Gal. 6:16), dat is, alle 
gelovigen, die waarachtiglijk Gods volk zijn, zij zijn 
dan Joden of heidenen (kanttekening 2). Ook de 
priesters van het  huis van  Aaron  afkomstig, worden 
er in betrokken. (kanttekening 3) In vers 3 wordt er nog 
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naar Psalm 115 gewezen. In vers 12-14 van die psalm 
lezen we zo schoon: “De Heere is onzer gedachtig 
geweest; Hij zal zegenen, Hij zal het huis Israëls 
zegenen, Hij zal het huis Aarons zegenen. Hij zal 
zegenen die den Heere vrezen, de kleinen met de 
groten. De Heere zal den zegen over ulieden 
vermeerderen, over ulieden en over uw kinderen.” 
Ziet u wel hoe de Heere over de kinderen van het 
ganse huis Israëls spreekt? Welke belofte van 
zegeningen doet Hij? Jaren, staat of kwaliteit, maakt 
Hem geen verschil. Dit vinden we ook terug in het 
Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Openbaring 11:18 
enz. En nu zijn deze bewijsvoeringen voor dwaalziek 
gemoed nog niet genoeg. Ze willen en kunnen niet 
geloven dat van het huisgezin van Lydia, van de 
stokbewaarder, van Chrispus (Hand 18:8) en van al 
de anderen die uit het heidendom overkwamen, de 
kinderen gedoopt werden. Hoeveel mensen zijn door 
deze troosteloze leer op een verkeerd spoor gezet? 
Laten we het bij de zuivere leer en de oude waarheid 
houden, Jan. 
 
 

Dit is het tweedeDit is het tweedeDit is het tweedeDit is het tweede    artikel van de hand van domineeartikel van de hand van domineeartikel van de hand van domineeartikel van de hand van dominee    A. A. A. A. Kort Kort Kort Kort     
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Tweede Weerlegging Tweede Weerlegging Tweede Weerlegging Tweede Weerlegging     --------    W. OverbeekW. OverbeekW. OverbeekW. Overbeek    

    

Nu zullen we het tweede artikel van de hand van dominee Kort 
over de kinderdoop trachten te weerleggen. Liever zouden we 
maar stoppen, want misvatingen, en dwalingen weerleggen is een 
zeer droevig en ondankbaar werk. Maar zouden we zwijgen 
wanneer onze verontwaardiging zo opstijgt, als we zien hoe 
degene, wiens God de Heilige Geest de ogen heeft geopend voor de 
dwaling van de kinderdoop, zo liefdeloos worden weggezet.  
 
Want om te stellen dat degene die de miskenning of verloochening 
van de kinderdoop, de arme kinderen geheel van buiten het heil 
van God sluiten, dan houdt dit in dat de kinderdoop wel terdege 
de kinderen binnen het heil van God sluiten. Dan stellen we 
hiermee duidelijk dat de kinderdoop ons een recht geeft binnen het 
Heil van God. Wat wordt dan anders bedoeld met het heil van 
God, dan het genadeverbond?  Niet het werkverbond, want daar 
zijn we het allemaal wel over eens, dat dit verbroken is, en dus 
geen enkel heil bij God kan zijn. Dus dan stellen we tegelijk, dat 
de genade met de kinderdoop de kinderen wordt ingelijft. Of we 
dit nu openlijk of bedekt doen, is wezenlijk hetzelfde. 
 
Of zijn er drie verbonden, het werkverbond, genadeverbond, en 
een derde verbond waar men de kinderen insluit in een soort heil 
van God, een voorpoortaal, dat zich kan uitbreiden naar het 
werkelijke genadeverbond? Zie hier de vreselijke leer van de 
veronderstelde genade. 
 
Maar verder wordt gesteld, dat de Heere toch wel met ons te doen 
moet hebben, omdat wij juist onze kinderen zo lief hebben, en 
worden al degene in een veeg betiteld die de doop lief hebben als 
een ordinatie Gods, voor alleen degene die een waar geloof 
ontvangen hebben, als koud en liefdeloos, maar waarvan wij in 
alle overtuiging van zeggen, dat het juist deze gelovigen zijn die 
ware liefde betonen. En dat allereerst, omdat Christus zegt:  
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“tevergeefs leren zij inzettingen die des mensen zijn”, en hiermee 
betonen dat de liefde tot God en Christus op de eerste plaats staat, 
en niet meer verder kunnen om de onbijbelse leer van de 
kinderdoop vast te houden. En het is juist de liefde tot hun 
medemens verder, om ze niet langer in deze verkeerde opvatingen 
te misleiden. 
 
Maar laten we nu verder zien hoe deze dwaling verkeerd wordt 
uitgelegd aan de hand van Matheus 28. De Heere heeft hier wel 
het dopen bevolen, maar uit deze tekst zal het meteen duidelijk 
worden, dat de kinderdoop hier helemaal niet bedoeld word. De 
tekst begint met onderwijst al de volken. Een klein kind, wiens 
verstand nog geheel onontwikkeld is, is niet te onderwijzen. Dat 
spreekt vanzelf. Ook zullen deze kinderen nog niet kunnen 
onderhouden wat Ik (Christus) u geboden heb. (Zou de Heere hier 
iets anders bedoelen, met hetgeen Hij bevolen aan geboden te 
onderhouden, dan wat het Evangelie voorschrijft, en kan dat iets 
anders zijn dan “ Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult 
zaligzaligzaligzalig    worden.)worden.)worden.)worden.)””””        HHHHandandandand....16:16:16:16:31 31 31 31 Zo is het onderhouden alles wat ik 
U geboden heb, het ware geloof, en vruchten te dragen uit 
Christus, waarom hij juist beveeld om gedoopt te worden, om te 
sterven aan alles in onszelf (Ondergaan in het water) en op te 
staan in een nieuw leven buiten onszelf in Christus. (Opkomen uit 
het water). Nog duidelijker als we verder ook Markus 16 opslaan, 
en lezen 
    En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het 
Evangelie aan alle kreaturen.Evangelie aan alle kreaturen.Evangelie aan alle kreaturen.Evangelie aan alle kreaturen.        Die geloofd zal hebben, en gedoopt Die geloofd zal hebben, en gedoopt Die geloofd zal hebben, en gedoopt Die geloofd zal hebben, en gedoopt 
zal zijn, zazal zijn, zazal zijn, zazal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal l zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal l zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal l zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal 
verdoemd wordenverdoemd wordenverdoemd wordenverdoemd worden....    
Hoe duidelijk wordt hier het geloof vooropgesteld, voordat men 
gedoopt wordt. 
 
Met alle achting voor Ursinus,  kunnen we hem toch niet boven 
het Woord verheffen. Wat hij  hierover schrijft, dat dit betreft 
allen die tot de gemeente en het verbond Gods behoren, gedoopt 
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behoren te worden is dan ook een dwaling, die rechsstreeks 
overgebleven is uit de roomse kerk, en in de reformatie is 
meegenomen. Want welk verbond bedoeld Ursinus hier? Niet het 
werk of genade verbond, dat zullen we alle wel met elkaar eens 
zijn. Dus een derde verbond? 
 
En hiermee is juist waar de grote haper zit. Als we het onbijbelse 
standpunt innemen of blijven aanhangen, dat het verbond met 
Abraham is overgegaan op de nieuwtestamentische kerk, zullen 
we altijd blijven vastlopen met deze dwaling in de kinderdoop. 
Nergens kunnen we dit lezen in Gods Woord. Het verbond met 
Abraham is een verbond voor het Joodse volk, dat nog altijd alleen 
met het Joodse volk is gesloten. We kunnen duidelijk zien dat de 
profetie  in Ezechiël 37 ten dele is vervuld in de geschiedenis met 
dit volk in de laatste honderd jaar. Het wacht nu dat de Heere dit 
verder gaat vervullen in de bekering van het Joodse volk. We 
kunnen hier nu niet over uitbreiden. 
 
Maar de nieuwtestamentische apostolische kerk bestaat uit Joden 
en heidenen. Want of we zijn Jood, of we zijn heiden. En christen 
worden we alleen in het ware volgen van Christus. En Christus te 
volgen, waar Hij ook henengaat, betekend wedergeboren te zijn, 
het eigendom van Hem te zijn, met Hem gekruisigd, Zijnde met Zijnde met Zijnde met Zijnde met 
Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt 
zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden 
opgewekt heeft. (Kollosenzen 2:11)opgewekt heeft. (Kollosenzen 2:11)opgewekt heeft. (Kollosenzen 2:11)opgewekt heeft. (Kollosenzen 2:11) 
 Omdat we hieraan niet willen vasthouden, zijn er allerlei 
wantoestanden in de kerk gekomen, met de gevolgen van de 
tastbare duisternis die er op het kerkelijke leven rust.  
 
Het lust ons niet om in te gaan op het boekje van Norcott of van 
John Elliot. Een ieder die daar lust in heeft kan deze zelf lezen. 
Het bedroeft mij wel diep, dat dominee Kort schrijft het boekje 
niet te kennen. Hij heeft mij zelf namelijk geschreven, dat hij dit 
boekje ontvangen heeft, nadat we het hem hadden opgestuurd. 
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Schrijft dan eerlijk ik ken het wel, maar heb geen lust om het te 
lezen! We moeten nu verder weerleggen, wat dominee Kort 
schrijft over de inhoud van dicipelen maken. Daarbij worden de 
kantekeningen aangehaald, en veroordeeld dominee Kort zichzelf 
tegelijk. Mattheus 28:19. Mattheus 28:19. Mattheus 28:19. Mattheus 28:19. ““““Opdat zij also uit Gods bevel mogen Opdat zij also uit Gods bevel mogen Opdat zij also uit Gods bevel mogen Opdat zij also uit Gods bevel mogen 
geheilgeheilgeheilgeheiligd worden tot kinderen en bondgenoten van de enige en igd worden tot kinderen en bondgenoten van de enige en igd worden tot kinderen en bondgenoten van de enige en igd worden tot kinderen en bondgenoten van de enige en 
ware God, van de Vader, van de Zoon, en van de heilige Geest, en ware God, van de Vader, van de Zoon, en van de heilige Geest, en ware God, van de Vader, van de Zoon, en van de heilige Geest, en ware God, van de Vader, van de Zoon, en van de heilige Geest, en 
dienvolgens tot Zijn dienst en gehoorzaamheid verplicht.dienvolgens tot Zijn dienst en gehoorzaamheid verplicht.dienvolgens tot Zijn dienst en gehoorzaamheid verplicht.dienvolgens tot Zijn dienst en gehoorzaamheid verplicht.”””” Hoe 
kunnen we nu toch nog vasthouden aan een soort uitwendig 
verbond, als wij geheiligd mogen worden tot kinderen en 
bondgenoten Gods. Is er dan een halve heilgmaking, die voltooid 
word indien we bekeerd worden? Zien we nu niet duidelijk hoe 
ongerijmd het is om hier kinderen in te sluiten die nog niets 
weten? Ursinus zal hetzelfde blijven uitleggen, gelijk ook een 
ieder doet die er een uitwendig vals verbond op na houd. 
 
Dominee Kort wat bedoeld u met doopgenade? En dat voor 
kinderen die niets weten? 
 
Nog een enkel woord over huisteksten. “Maar aangaande mij en 
mijn huis, wij zullen de Heere dienen.” Kunnen we dan buiten de 
kennis van Christus de Heere dienen? Wordt er van onze kansels 
niet duidelijk gepreekt, dat een ieder die niet geloofd, enkel alleen 
een vijand van God is, en dat wij geen twee heren kunnen dienen? 
Of we zullen de een verachten, of de ander. En als we onbekeerd 
zijn dienen we niet God, maar dienen we de Satan. Dominee Kort, 
de teksten die U dan bijhaald zoals Psalm 118, worden door U 
verkeerd uitgelegd. Met het huis Israël, en het huis Aarons word 
niemand anders bedoeld, degene die God oprecht mogen liefhebben. 
Daarnaast zal niemand zegge, “Dat Zijn goedertierenheid in Dat Zijn goedertierenheid in Dat Zijn goedertierenheid in Dat Zijn goedertierenheid in 
eeuwigheid iseeuwigheid iseeuwigheid iseeuwigheid is.” Zie deze beweringen, die verkeerd uitgelegd 
worden, is hetgene dat zovele jonge en oudere mensen in 
verwarring brengt met de grote dwaling van de kinderdoop. Wie 
voelt niet duidelijk dat er nooit enige twijfel en verwarring is 
geweest aangaande het Heilg Avondmaal, omdat dit volgens het 
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bevel van Chritus recht gevierd word, daar we er op wijzen dat 
we hieraan alleen deel kunnen nemen, wanneer er een rechte 
kennis van Christus is, om Zijn dood te verkondigen. Maar de 
vreemde valse mystiek rond de kinderdoop heeft door al de eeuwen 
heen grote verwarring gegeven, sinds dat deze dwaling in de 
roomse kerk is uitgevonden.  
 
Laten we dan toch de veronderstelde gedachte dat er in het gezin 
van Lydia en de stokbewaarder ook wel kinderen zijn gedoopt, 
laten varen, omdat Gods woord hier geheel over zwijgt. Juist het 
tegenovergestelde word geleerd, daar we duidelijk lezen dat het 
geloof bij de stokbewaarder en degene die in zijn huis waren, 
vooraf ging aan de doop. Indien we veronderstellen dat hier 
kinderen bij waren die te klein waren om te geloven, dan lezen we 
deze teksten niet duidelijk, en werken met veronderstellingen. 
Lees in Handelingen 16:31-33. “En zij zeiden: geloof in den Heere En zij zeiden: geloof in den Heere En zij zeiden: geloof in den Heere En zij zeiden: geloof in den Heere 
Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.” Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.” Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.” Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.” (Konden 
dan kleine kinderen zalig worden op het geloof van de 
stokbewaarder?) maar verder ” En zij spraken tot hem het woord En zij spraken tot hem het woord En zij spraken tot hem het woord En zij spraken tot hem het woord 
des Heerendes Heerendes Heerendes Heeren, en tot allen, die , en tot allen, die , en tot allen, die , en tot allen, die in zijn huis waren. En hij nam hen in zijn huis waren. En hij nam hen in zijn huis waren. En hij nam hen in zijn huis waren. En hij nam hen 
tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en 
hij werd terstond gedoopt, en al de zijnenhij werd terstond gedoopt, en al de zijnenhij werd terstond gedoopt, en al de zijnenhij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. 
Ook wordt in Handelingen 18:8 toch duidelijk over het 
voorafgaande geloof gesproken.“En Crispus, de overste d“En Crispus, de overste d“En Crispus, de overste d“En Crispus, de overste der er er er 
synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis; en velen synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis; en velen synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis; en velen synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis; en velen 
van de Korinthiërs, hem horende, geloofden, en werden gedoopt.van de Korinthiërs, hem horende, geloofden, en werden gedoopt.van de Korinthiërs, hem horende, geloofden, en werden gedoopt.van de Korinthiërs, hem horende, geloofden, en werden gedoopt.”””” 
Verder lezen we de doop van Cornelius en de gelovigen die met 
hem waren,     “Ha“Ha“Ha“Hand. 10 :nd. 10 :nd. 10 :nd. 10 :47 Kan ook iemand het water weren, dat 47 Kan ook iemand het water weren, dat 47 Kan ook iemand het water weren, dat 47 Kan ook iemand het water weren, dat 
ddddezen niet gedoopt zouden worden, welke de heilige Geest ezen niet gedoopt zouden worden, welke de heilige Geest ezen niet gedoopt zouden worden, welke de heilige Geest ezen niet gedoopt zouden worden, welke de heilige Geest 
ontvangen hebben, gelijk oontvangen hebben, gelijk oontvangen hebben, gelijk oontvangen hebben, gelijk oooook als wij? En hij beval, dat zij zouden k als wij? En hij beval, dat zij zouden k als wij? En hij beval, dat zij zouden k als wij? En hij beval, dat zij zouden 
gedoopt worden in de Naam des Heeren. “gedoopt worden in de Naam des Heeren. “gedoopt worden in de Naam des Heeren. “gedoopt worden in de Naam des Heeren. “ 
 
Tenslote werpen we U met uw laatste zin, geheel aan uzelf terug, 
Hoeveel mensen zijn door de troosteloze leer van de kinderdoop op 
een verkeerd spoor gezet?  Maar ook welk een dierbaar getuigenis 
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is er te lezen, over degene die de geloofsdoop mochten ontvangen, 
en hiervan de rechte betekenis mocthen ervaren, en welk een zegen 
dit voor hen was.  
 
En daarom, laten we het bij de zuivere leer en de oude waarheid 
houden dominee Kort, Jan en alleman. De oude waarheid der 
apostelen, zoals  uit het Nieuwe Testament duidelijk geleerd 
word. 
 
Hiermee eindigen we deze weerlegging. 
 

 

 

 

 

 

Naschrift – W. Overbeek 
 
Het was onze bedoeling om dominee Kort verder te volgen in zijn 
artikelen. Thans heeft hij het 6e artikel geschreven. Het heeft geen 
enkele zin om nog verder op deze artikelen in te gaan. Dominee 
Kort laat Jan buikspreken, ofwel, zeggen wat hij zelf wil, en laat 
hem geheel spreken om zijn eigen dwaling te verbloemen. En 
daarom  wijkt hij er ver van af om eenvoudig de kinderdoop uit te 
leggen volgens Gods Woord. Door een voorstelling te geven, dat al 
degene die de leer van de doop der gelovigen aanhangen, weg te 
zetten als Wederdopers, waar een addertje onder het gras zit, wat 
total afwijkt van de uitleg van de kinderdoop. We hebben geen 
lust om een strijdtoneel te beginnen. Het was ons te doen om de 
verwarring weg te nemen, die zo groot is rond dit leerstuk.  
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Ten slotte willen we nog iets schrijven over Kolossensen 2. Dit is 
het hoofdstuk, waarin volgens de reformatorische kerken geleerd 
word, dat de besnijdenis van het oude testament is overgegaan 
naar de kinderdoop en wel in vers 11 en 12  
 

 

Kolossenzen 2 
1 Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u 
heb, en voor degenen, die te Laodicea zijn, en zo velen 
als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien; 
2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij 
samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen 
rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot 
kennis der verborgenheid van God en den Vader, en 
van Christus; 
3 In Denwelken al de schatten der wijsheid en der 
kennis verborgen zijn. 
4 En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met 
beweegredenen, die een schijn hebben. 
5 Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans 
ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende 
uw ordening, en de vastigheid van uw geloof in 
Christus. 
 

In deze verzen moet een ieder zeer duidelijk zijn, dat Paulus zich 
hier richt tot de levende kerk, de gelovigen die samengekomen zijn 
en de gemeente hebben gesticht. Dit is het geval met al zijn 
brieven, hetgeen uw ook duidelijk kunt opmaken in de eerste 
verzen van elke brief, met zijn zegen groet. Hij spreekt dan verder 
tot hen; 
 

6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt 
aangenomen, wandelt alzo in Hem; 
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7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in 
het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig 
zijnde in hetzelve, met dankzegging. 
 

Daarna komt er een vermaning en waarschuwing om toch te 
blijven bij het Woord hetwelk is Christus, (Joh. 1). Het is een 
waarschuwing, om alle filosofie, ook die van de kinderdoop, 
hetwelk is een onbijbelse ijdele verleiding, nu geheel geloofd als 
zijnde Bijbels, maar alleen uitgelegd kan worden naar de 
overlevering van mensen, hetgeen U geheel terug kunt brengen 
naar de Roomse kerk uit de vierde eeuw.  

 

8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de 
filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der 
mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet 
naar Christus; 
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid 
lichamelijk; 
 

Dan spreekt hij tot hen, dat zij volmaakt zijn in Christus! Niet 
volmaakt of een voorloop van volmaaktheid in de kinderdoop, 
maar in het kennen van Christus. 

 

10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van 
alle overheid en macht; 
 

Zie verder hoe hij hen aanspreekt, dat zij besneden zijn in een 
geestelijke besnijdenis, die niet met handen geschied is, dus niet de 
uitwendige besnijdenis van het oude testament, maar de 
besnijdenis van Christus, in het ware geloof. 
 

11 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; 
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Dit is een veel heerlijker besnijdenis. Deze is geestelijk hetwelke is 
de waarachtige bekeering,  en word versterkt en verzegeld in de 
ordinantie Gods door de doop,  daar wij dan zijn begraven in den 
doop, door onderdompeling en sterven aan zichzelf, en weder 
opstaan in een nieuw leven in Christus. Want de besnijdenis in 
het oude testament, (en ook de kinderdoop) waren zonder 
geestelijke kracht. De besnijdenis in het oude testament wees heen 
naar  “Uit U geen vrucht meer in der eeuwigheid”  Uit U geen vrucht meer in der eeuwigheid”  Uit U geen vrucht meer in der eeuwigheid”  Uit U geen vrucht meer in der eeuwigheid”  Maar de doop 
der gelovigen is ingesteld tot een teken en zegel van het ware 
geloof in Christus. En daarin geeft de Heilige Geest Zijn 
geestelijke zegen. 

 

12 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. 
 
Ook in het volgende vers wordt zo duidelijk geproken over de 
waarachtige bekering. Dood in de misdaden, dat is ook wanneer 
we door het werk des Heiligen Geestes worden overtuigd van deze 
doodstat en vele misdaden door de wet. Zie hier de levendmaking, 
met Christus (Hem), in de vergeving van al uw misdaden, en het 
handschrift dat tegen ons was, (Gods Heilige Wet), en de 
overtreding daarvan, (onze zonden) aan het kruis genageld. 

 
13 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; 
14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons 
was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, eniger-
wijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden 
weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld 
hebbende; 
 

En zie dan verder in dit hoofdstuk, hoe Paulus veroordeeld met 
inzettingen te belasten, ingevoerd naar de geboden en leringen der 
mensen; Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in 
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eigenwilligen godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te 
sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van 
het vlees. 

 
15 En de overheden en de machten uitgetogen 
hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoon-
gesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. 
16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of 
in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der 
sabbatten; 
17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, 
maar het lichaam is van Christus. 
18 Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in 
nederigheid en dienst der engelen, intredende in 
hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen 
zijnde door het verstand zijns vleses; 
19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het 
gehele lichaam, door de samenvoegselen en samen-
bindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast 
met goddelijken wasdom. 
20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der 
wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in 
de wereld leefdet, met inzettingen belast? 
21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. 
22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, 
ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; 
23 Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid 
in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het 
lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, 
maar tot verzadiging van het vlees. 
 
Hoe moet het ons nu toch duidelijk zijn, dat in dit hoofdstuk het 
tegenovergestelde geleerd word, dan hetgeen voorgesteld word 
door hen die de leer van de kinderdoop voorstaan.  
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Verder willen we de lezer nog wijzen op Galaten 3:26-29 
 

26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in 
Christus Jezus.  
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt 
gij Christus aangedaan.  
28 Daarin is noch Jood noch Griek, daarin is noch 
dienstbare noch vrije, daarin is geen man en 
vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. 
29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan 
Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.  
 
In deze teksten word toch duidelijk geleerd, dat wij Abrahams 
zaad worden door wedergeboorte, in het geloof in Christus, in 
Hem gedoopt te worden, waarin wij Hem aandoen. Hierin wordt 
geheel verworpen, dat wij in de beprenkeling van de kinderdoop in 
een soort verbond worden ingelijfd, en in een schijn, of uitwendige 
belijdenis die alleen historisch is worden ingelijfd in de ware kerk. 
Wanneer we dan eerlijk en rustig deze zaken overdenken, is het 
dan niet droevige liefdeloosheid, blinde vastberadenheid, en 
moedwillige eigenwijsheid, die ons er toe drijft om ons kerkelijk 
wereldje vast te houden, zonder de leer van de kinderdoop en valse 
belijdenis des geloofs duidelijk te willen uitleggen op Bijbelse 
gronden? Om dan nog niet te spreken van de houding om een ieder 
die de leer van de doop der gelovigen liefheeft, weg te zetten als 
ketters, onbijbelse christenen, en afvalligen. 

 
Wij wensen  verder alleen dit nog te benadrukken. Ons word 
verweten een drama te maken van het stuk der kinderdoop. Alsof 
we vallen of staan met deze waarheid. Maar dit is niets anders 
dan laster. Het moet de lezer nu toch duidlijk zijn over hetgeen 
hier is weerlegd, dat we geloven dat duidelijk de kennis van 
Christus word vereist, voordat we kunnen overgaan om gedoopt te 
worden. Dan is de gelovigen doop alleen een onderdeel van onze 
gehele belijdenis. Alle degene die menen dat het stuk van de leer 
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van de waterdoop niet belangrijk is, maar het alleen belangrijk 
vinden om bekeerd te zijn of worden, verstaan niet de betekenis 
van de doop. Christus word alleen verheerlijkt in zijn eigen 
inzettingen, en geenzinds door de filosofie, en ijdele verleiding, 
naar de overlevering der mensen.  Daarom is de geloofsdoop geen 
hoofdleer, maar een dierbare ordinantie die door Christus zelf is 
verordineerd tot versterking van het geloof, evenals het Heilig 
Avondmaal daartoe als ordinantie Gods is ingesteld.  
 

Toch mogen alle lezers van dit boekje er op rekenen, dat Jeruzalem 
zal vervuld worden met deze ware leer. Want de  Heere gaat Zijn 
Kerk opnieuw bouwen, op het vaste fundament van het Woord, 
wanneer het overblijfsel van onze reformatorische kerken geheel 
verwoest en als een gebouw ineengestort is. Mocht het erkend 
worden hoe ver  het kerkelijk leven weggekwijnt is, omdat we er 
een vleselijke politieke en godsdienstige vereniging van gemaakt 
hebben. Onbekeerde ambstdragers en zelfs onbekeerde leraars, 
regeren de kerk als blinde leidslieden, die met het kerkvolk samen 
in de gracht vallen. Die veroordelen de waarheid, om hun gebouw 
in stand te houden, en in een systeem meenen Gode een dienst te 
bewijzen, om degene die wensen te wandelen in de inzettingen des 
Heeren naar zijn Woord, te vervolgen. En als koningen heersen, 
menende dat zij door eigen kracht de gemeente Gods in stand 
moeten houden, en zo al Christus kroon rechten, als Koning van 
zijn Kerk geheel ontnemen. 
 
De Heere Zelf opene nog veler oogen, eer het voor eeuwig te laat 
is, en we niet alleen zullen verloren gaan vanwege ons ongeloof, 
maar ook eeuwig van onze handen geeist zal worden, het bloed 
van de vele kerkgangers die we meende te kunnen regeren als 
blinde leidslieden. 
 
 
W. Overbeek 
 

 


