
Van: ds. K. Veldman 
Verzonden: zaterdag 17 augustus 2019, 18:55 uur 
Aan: dkleenp@kliksafe.nl 
Onderwerp:  Ds. KV distantieert zich van DJK en R.J. Jansen inzake de doop 
 
Daan, ik begrijp dat jij het openbaar opneemt tegen ds. Kort en dat je een ieder 
veroordeelt die kinderen doopt naar het bevel van Christus. Ik verzoek je dit op de 
website van dewoesteweg.nl te zetten, daar ik het geheel oneens ben met je. Ik wil op 
geen enkele manier verdacht  worden van overeenstemming in deze zaak met je. 
Daarom graag het volgende;                 
 
"Ik distantieer mij van de leer van onze vriend Daan Kleen en kand. R.J. Jansen zijn pupil 
aangaande de doop. Kandidaat Jansen heeft publiek  schuldbelijdenis gedaan over het laten 
dopen van zijn kinderen. Ik heb ernstige bezwaren tegen deze leer en  handelswijze en de 
kerkelijke weg daarmede verbonden. Ik kan mij zeer verenigen met leer en leven van onze 
geliefde vriend ds. A. Kort. " 
 
Ds. K. Veldman, Otterville - Canada                                  
 

Verder hartelijke groet,  
Ds. K. Veldman 
 
 

 
 
DJK commentaar -- De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik deze dubbelhartig-
heid van dominee Veldman nooit heb kunnen begrijpen. Ik heb de laatste tijd 
verschillende preekfragmenten op mijn website uitgelicht en naar voren gebracht 
waarin hij heel duidelijk op zeer Bijbelse wijze en zelfs als een geloofsdoper over de 
doop spreekt. Daarbij nog een fragment uit een preek over HC zondag 7 waarin hij 
zeer ernstig waarschuwt en ageert tegen het inzegenen van onbekeerde ambtsdragers 
en tegen het onbekeerd belijdenis des geloofs doen, waardoor de dood in onze 
kerken over het leven is gaan heersen. Mede door handhaving van de kinderdoop 
spreekt hij zichzelf keer op keer tegen door het veronderstelde ingeplante zaad des 
geloofs in de harten der zuigelingen in te zegenen, hetgeen hij in zijn rechtvaar-
digingsleer ten enenmale juist grotelijks verfoeit, verafschuwt en veroordeeld. Je ijst 
ervan hoe ze God vanuit een formulier dankgebed alrede staan te danken voor de 
veronderstelde vergeving van zonden betreffende deze onwetende besprenkelde 
kinderen. Bij hoeveel of bij hoe weinig kinderen zou dit ooit waarheid blijken te zijn 
en ooit bevestigd worden? Hoeveel verschilt dit ten diepste van de vervloekte roomse 
zieltjeswinnerij van destijds? In de praktijk spaart hij de kool en de geit door niet 
alleen zijn liefde voor de waarheid uit te spreken maar evenwel ook de uitwendige 
kerk met zijn vele roomse praktijken aan de hand te willen houden, om vervolging en 
verdrukking te vermijden. Het zou je emeritaat immers eens kunnen kosten! 
Hetzelfde geschiedt bij het aannemen van nieuwe belijdende leden rondom de 
huwbare leeftijd. Vreesachtige en twijfelende jonge mensen die vanwege hun 



onkunde meestentijds niet weten waar ze goed of kwaad aan doen, voelen zich 
geroepen tot de gereformeerde variant van de roomse commune en worden vanuit 
de traditie der kerk tijdens belijdeniscatechisaties alvorens onderwezen in het ware 
geloof wat ze evenwel nog niet deelachtig zijn en vervolgens tijdens Pasen of 
Pinksteren in de gemeente kerkelijk ingelijfd. Ze ontvangen hiermee een kerkelijk 
recht tot de Tafel des Heeren, maar wanneer ze ten tijde van de bediening voor het 
eerst gelovig wensen deel te nemen wordt er van hen wel verwacht dat zij alvorens 
bij de kerkenraad rekenschap komen afleggen van een gegronde hoop die in hen is, 
Rom. 5 vs 1-5. Opdat ze geen toorn in plaats van zegen zullen vergaderen. Dit laatste 
dan nog wel! Maar hoe krom, verdraaid en verfoeilijk is dit toch allemaal. Hoewel 
ook dominee Veldman best weet dat deze traditie der kerk al lang en breed failliet is, 
blijft ook hij er toch stug en koppig in doorgaan. Diegenen die met deze roomse 
praktijken niet meer verder konden, brengen ze in de verdrukking door ze te 
bevechten of zich publiek van hen te distantiëren. Wat een struisvogelachtige 
pantoffelhelden toch! Ze blijven hun kop maar in het zand steken om de waarheid 
niet onder ogen te hoeven zien. Het zal hun tijd wel uitdienen, wat moeten we 
anders, als we dit loslaten zakken onze kerkjes straks helemaal als een plumpudding 
in elkaar, zullen ze wellicht denken. Zie daar, hoe hun kerkpolitieke keuzes worden 
uitgeleefd. Toch wenste ik niets liever dan dat deze roomse kerkelijke traditie eens als 
een plumpudding in elkaar zou zakken. Dan zou er nog hoop en redding mogelijk 
zijn. Want, de oplossing van een probleem begint immers bij de erkenning van het 
probleem. Dit is geestelijk wezenlijk toch niet anders? Het is ook werkelijk vreselijk 
hoedanig iemand als dominee Kort zijn broeder kandidaat Ruben Jansen, en anderen 
die hem inzake de doop tegenstaan, heeft vervolgd en verketterd, niet vanuit Gods 
onfeilbaar Woord maar vanuit laag geschreeuw, dreigingen, verdachtmakingen, en 
geselslagen middels ordinaire scheldkanonnades. Ik vind ook dat dominee Veldman 
denigrerend over Jansen schrijft door hem mijn pupil te noemen. Een blijk van 
minachting en weinig respect. Ze moesten zich schamen! En maar klagen waarom het 
zo donker is en waarom de Geest des Heeren Zich zo afzijdig houdt en bedroefd is 
geworden. Wat zou de reden hiervan toch zijn? Ik wenste dat beide genoemde 
predikanten, die ik hoger en uitnemender acht dan mezelf en in Christus nog steeds 
hartelijk liefheb, eens tot een hartelijke inkeer mochten komen, hun zonden belijdend 
van deze hun onkerkelijke roomse wegen, en publiek zouden gaan erkennen hoe 
rooms hun handelingen en onze kerken ten diepste nog zijn. Niet alleen rooms 
inzake de leer vanwege heersende pestleer van dominee G.H. Kersten waarin een 
geloof zonder Christuskennis wordt geleerd en waarin de kruisdood van de Heere 
Jezus krachtens toepassing wordt geloochend, waartegen beide predikanten zeer 
ernstig gewaarschuwd en gestreden hebben, maar ook rooms inzake de genoemde 
onbijbelse praktijken. Wat zou het toch een voorrecht zijn wanneer deze voormannen 
deze goddeloosheden eens publiek gingen afzweren en weer terug zouden keren tot 
de praktijk en handelingen der apostelen. God zou er nog genadig in mede willen 
komen. De Kerk is in onze dagen een institutioneel kerkelijk systeem geworden waar 
de democratie de boventoon voert en waar de hel de dienst uitmaakt. Maar de Kerk 
is geen systeem, de Kerk is immers wat van den Heeren is, en dat is het organische 
Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en Zijn kinderen de leden zijn. En 
daarom….Indien gij van ganser harte geloofd, zo is het geoorloofd! (Hand. 8:26-39) 



Van: ds. K. Veldman 
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2019, 15:40 uur 
Onderwerp:  Ds. KV distantieert zich van DJK en R.J. Jansen inzake de doop 
 
Beste Daan, je beschuldigd mij van dubbelhartigheid. Dat is een valse veroordeling! 
Dan de zaak van het geschil. De doop op het geloof in de belofte van het evangelie 
waarvan de grond de gerechtigheid van Christus is. En de belofte gaat voor het 
geloof, zoals de gerechtigheid van Christus verdienste voorop gaat ten opzichte van 
de toepassing. Ik geloof niet in mijn geloof, maar in het geloof van Christus, dat is de 
betrouwbaarheid van Christus gerechtigheid. Ik ben in Zijn doop gedoopt. 
Volwassenen tot bekering en geloof gebracht zijnde, en  komende uit het heidendom 
en kinderen van hun huis, tot in duizenden geslachten OPDAT ze zouden wandelen 
in de voetstappen des geloofs van Abraham. Zoals Abraham de vader des geloofs 
onbesneden was door bekering, dat is berouw en een waar geloof in Christus en de 
vader der besnedenen, Rom. 4:11-12. Zo is op grond van Kol. 2:11 de doop in de 
plaats van de besnijdenis gekomen, met de bediening ervan. Lydia en haar huis, zo 
ook doopte Paulus een huisgezin.  Daarom verstaat u het dankgebed niet omdat u 
gelooft in uw geloof. Het gaat daar over de uitverkorenen, er zijn namelijk tweeërlei 
kinderen des Verbonds, Kaïn en Abel. De oudste zoon en de jongste, enz, enz. En 
weer de vastigheid der belofte gaat voor het geloof. Ik spaar geen kool en geit, en 
mijn pensioen is niet in het geding. De Heere beloofde Zijn dienstknechten in de 
strijd te verzorgen. Zo beloofde Hij mij persoonlijk en heeft het gedaan tot op de 
letter. Wanneer u mij krom, verdraaid en verfoeilijk noemt, ga ik voor u vrezen. U 
graaft uw eigen graf, het zou goed zijn uw zonden ten opzichte van de God des 
Verbonds te belijden, met uw pupil. En weder te keren van uw dwaalwegen waarvan 
u een profeet met kleine letter meent te zijn. Dit is het laatste weerwoord. Ik zal u  in 
deze zaak niet meer antwoorden, maar geef het over aan Een Die rechtvaardig 
oordelen zal. Ik verzoek je dit weerwoord te plaatsen daar ik geen weerwoord heb 
verzocht op mijn  mededeling, maar nu u dat toch meende te moeten doen, antwoord 
ik u op uw website. Verder is dit mijn laatste antwoord in dezen. Als u weer scheldt, 
verzoek ik u vriendelijk mijn preken niet meer op te nemen en via uw website te 
verzenden. Ik zal in dat geval andere wegen vinden of niet.   
 
Groet ds. K. Veldman, Otterville – Canada 
 

 
DJK –- Hetgeen ik schreef over krom, verdraaid en verfoeilijk, sloeg niet op zijn 
geestelijke staat, dit wist hij ook wel, maar op zijn doopvisie en dubbelhartige 
houding inzake alle veronderstellingen wat nog geen waar geloof is. Verder is de 
doop niet in de plaats van de besnijdenis gekomen, en ik zal u zeggen waarom niet. 
 
De rechten der wet –doe dat en gij zult leven– werden bewaard in de voorhuid, Rom. 
2:26. Deze rechten had de mens verloren door zijn val in Adam. Hiervan betuigt de 
apostel: Het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. Middels de 
besnijdenis werd daarom een stenen mes der gerechtigheid in het vlees van de man 
gezet, met name daar waar vanuit hij vrucht kon voort brengen. De afgesneden 



voorhuid werd in de grond begraven. Uit de eerste Adam geen vrucht meer in der 
eeuwigheid, uw vrucht worde uit Mij gevonden, zei de Heere Jezus Christus. De 
vrouw in Israël werd niet besneden omdat zij alleen uit haar man vrucht kon dragen. 
Omdat het geestelijk verkoren Israël de bruid van Jezus Christus is, en derhalve uit 
mannen en vrouwen bestaat, kan ook zij alleen door geloofsgemeenschap vrucht 
dragen uit haar Tweede Man, Rom. 7:4b. Toen Christus het Heil voor Zijn bruidskerk 
verwierf ging bij Hem het zwaard van Gods gerechtigheid door Zijn onschuldige 
vlees, opdat al de overtredingen van Zijn Bruidskerk veroordeeld zouden worden in 
Zijn aangenomen vlees. Opdat het recht der wet geestelijk vervuld en verheerlijkt zou 
worden in Zijn verkoren Bruidskerk, Rom. 8:3-4. Christus Jezus en Dien gekruist is 
niet alleen een Middelaar van verwerving, maar ook een Middelaar van toepassing. 
Bij de toepassing en schenking van dit verworven Heil door God den Heilige Geest 
wordt de bruid van Christus geestelijk besneden (Kol. 2:11-13), dit is het 
hartverscheurende berouw vanuit een onhoudbare nood voor God over de bedreven 
zonden jegens Wet en Evangelie, zijnde met Hem begraven in de dood door de doop, 
Rom. 6:3-6. De ondergang in het doopwater is derhalve een teken van de geestelijke 
afsnijding en doding van de heerschappij van Adam onder een verbroken 
werkverbond, nooit geen gerechtigheid en heiligheid meer uit de werken van het 
vlees, en de opgang uit het doopwater is een teken van de geestelijke inlijving in de 
Tweede Adam onder een vervulde wet, toegepast en verheerlijkt door de Geest der 
Beloftenis. Om deze reden ontving de Heere Jezus ook Zijn drievoudig ambt van Zijn 
hemelse Vader zijnde het Voorwerp des geloofs met de Heilige Geest Die Zich aan 
Zijn ontvangen ambt paarde waardoor Hij met vrucht Zijn ambten kon vervullen 
nadat Hij gedoopt was in de Jordaan door Johannes de doper. Bij de onderwerpen 
des geloofs die in Hem geloven en met Hem verenigd zijn geschiedt dit wezenlijk 
niet anders, ook zij ontvangen het ambt aller gelovigen van hun hemelse Vader in het 
uur der minne bij hun geestelijke besnijdenis waarop zij de verworven Geest van hun 
oudste Broeder ontvingen waardoor zij in  Zijn opstandingskracht uit hun doodstaat 
en graf der zonden op mochten staan tot een nieuw godzalig leven, en dus ook 
hierom werden alleen de mannen in Israël besneden in hun vlees dat vrucht voort 
kon brengen, en werden alle gelovige mannen en vrouwen gedoopt in water. 
Derhalve mocht ook geen onbesnedene eten van het vlees van het onschuldig 
plaatsvervangende geslachte paaslam tot vereniging, Ex. 12:44,48, Joh. 6:53-57, 
waarna Israël uittoog richting de Rode Zee. Het bloed van het geslachte paaslam en 
het water in de wolkkolom hebben Israël uitgeleid in vrijheid, vergelijk Efeze 1:13. 
Door de rode zee (= beeld van de doop) werd Israël onder leiding van de wolkkolom 
in de woestijn geleidt, waar zij gejuicht en Gode lofzangen gezongen hebben 
vanwege hun blijdschap en vreugde over hun verlossing, dagelijks gegeten van het 
hemelse manna, gedronken van het water uit de steenrots, Gods heilige wet in 
vrijheid ontvangen die in de ark des verbonds werd gelegd (beeld van vervulde wet 
in Jezus Christus), en nader onderwezen werden in hun verlossing uit het diensthuis 
middels de dienst der tabernakel. Evenzo was het gestorte bloed bij het koperen 
brandofferaltaar en het water in koperen wasvat de toegang tot de gouden tafel der 
toonbroden en de gouden kandelaar (menorah) in het Heilige. Het gouden 
wierookaltaar ziet op de geestelijke vrucht van aanbidding in het hart tot God door 
Woordbediening en Sacramentsbediening (HA). De gelovige Kerk van Christus 



wordt geestelijk gedoopt in Zijn vervloekte kruisdood (Rom. 6:3) tot vernietiging en 
begraving van zonden, tot één Lichaam (=gemeente van Christus) gedoopt waarvan 
Christus het Hoofd is (Gal. 3:27) waardoor ze één van zin en eensgevoelend zijn, en 
tot één Geest gedrenkt (1 Kor.12:13, Rom.8:9-11, 1 Petr.3:8, Phil.2:2) tot heiliging en 
vernieuwing des levens. Hiervan is de uitwendige doop een beeld en afschijnsel. Dit 
was het teken van Jona den profeet! 
 

Mijn antwoord op reactie van een goede vriend die het standpunt van Calvijn aanhangt 
 
Lieve vriend, je schreef zo het volgende:  De doop is gegrond op de beloften Gods, 
niet op het geloof! Hierin heb je de kern van ons meningsverschil inzake de 
kinderdoop kort en bondig samengevat. Maar laten we inderdaad naar het Woord 
blijven luisteren. Je kent de geschiedenis van Petrus die ontboden werd bij het huis 
van Cornelius. Beide kanten mochten het weten dat het in de weg des Heeren was, en 
God kwam erin mee. Tijdens de prediking van Petrus valt de Geest Gods (in Zijn 
werking van kruisdood en opstanding) op alle hoorders in dat huisje van Cornelius 
die deze woorden van de apostel hoorden. Hun geschonken geloof was dus door het 
gehoor, door het gepredikte Woord Gods. Toen antwoordde de apostel Petrus: Kan 
ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den 
Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval, dat zij zouden 
gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen 
bij hen wilde blijven. (Hand. 10 vs 47-48) Bij de Pinksterlingen ging dit wezenlijk net 
zo, en wat zegt Filippus de diaken tot de Moorman uit Candacé toen hij aangaf 
gedoopt te willen worden? Tenzij gij van ganser harte geloofd, zo is het geoorloofd. 
Andersom is ook waar, dan is de doop dus ongeoorloofd! Waarop die Moorman zijn 
geschonken geloof in Jezus Christus de Zone Gods van harte beleed. In alle 
voornoemde voorvallen was de volgorde: prediking van het Woord – schenking van 
geloof in wet en evangelie door de Heilige Geest – Heilige Doop – Breking des 
broods. Bij het huis van Lydia en de stokbewaarder staat de weg tot hun doop niet 
vermeld, hoewel bij het huis van de stokbewaarder wel staat vermeld dat hij en zijn 
huis aan God gelovig waren geworden, Hand. 16:34. Hierbij moeten we ook niet 
vergeten dat er in deze bloeitijd van de vroegchristelijke kerk uit de heidenen vaak 
tientallen, honderden en duizenden zielen tegelijk tot waarachtige bekering kwamen. 
Maar vanuit het voorgaande waar ik je op wees is het toch zeer aannemelijk dat het 
bij het huis van Lydia, het huis van de stokbewaarder, en het huisgezin van Stefanus 
evenzo is geschiedt. Of denk jij misschien dat de apostelen in opdracht van de 
uitgestorte Geest Gods inzake de doop met twee maten gemeten hebben, om het ene 
huis op het geschonken geloof te dopen en het andere huis op de beloften Gods? Nee 
toch? Hoe kan je hier toch aan vast blijven houden? Keer toch weder tot het Woord 
en gooi dat harnas van de kinderdoop van je af. Ik wil besluiten met deze vraag over 
de ware geloofsvereniging met Jezus Christus, wel te verstaan vanuit Rom. 6:3-8, 
geestelijk gedoopt zijnde in Zijn kruisdood en opstanding in en door een weg van 
recht en gerechtigheid, daarbij zijn er twee sacramenten tot verzegeling en 
versterking van dit zaligmakende geloof, de heilige doop en het heilig avondmaal, 
zeg mij dan eens alleen op grond van Gods onfeilbaar Woord, welke van deze twee 
sacramenten kunnen zonder een waar geschonken geloof bediend worden? 



 
Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Stichting Ikabod - September 2019 
 
Geschreven door kand. R.J. Jansen - Vaassen 
 
Lezingen over de doop in Voorthuizen 
Vorig jaar oktober heb ik in een Bijbellezing over de Galatenbrief de Bijbelse betekenis en 
uitvoering van de doop verklaard. Sindsdien heb ik vanaf de kansel amper over de doop 
gesproken en zeker niet de strijd gezocht met hen die over de doop andere opvattingen 
hebben.  
 
Tot mijn grote verdriet, heeft die ene preek over de doop en de verwerping van de kinder-
doop, een storm van strijd en laster aangewakkerd. Het is verdrietig dat meerdere 
predikanten sinds oktober vorig jaar niet rusten om in preken en in geschriften onze Bijbelse 
doopvisie te bestrijden. Dit strijden is niet uit God. Evenmin als een vleselijk strijden voor de 
geloofsdoop die uit God is. Het doet ons verdriet en is tot oneer van de Heere.  
 
Opvallend is dat predikanten en kerkenraden niet strijden met het Woord, met Bijbelse 
argumenten en in de liefde, maar dat leugen, laster, dreiging, veroordeling en tucht de 
wapenen zijn die zij ter beschikking hebben om hun doopvisie te verdedigen. Zo’n strijd die 
niet uit God is, is een strijden tegen God. En zo’n mens krijgt God tegen. En die strijd kan 
een mens alleen maar verliezen. Want Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en al wat 
naar het Woord niet is, zal geen dagenraad hebben. 
 
Aan de manier van strijden is duidelijk dat de liefde bekoeld in onze dagen. Hoe anders was 
de verhouding tussen John Warburton en William Huntington, hoe vol liefde benaderde 
John Bunyan andere gelovigen die bij hem ter Avondmaal gingen en evenwel hun kinderen 
in andere kerken lieten dopen. Alzo begeren wij in deze zaak te staan. Het is ons gebed dat 
die liefde uit Christus meer onder ons gevonden wordt. Dat we samen met hen die de 
kinderdoop voorstaan maar ook hun leven in Christus vonden, in eenheid Hem ter zaligheid 
verwachten mogen.  
 
Als we dit najaar enkele lezingen hopen te houden over de doop dan is dat niet om ons in 
deze vleselijke strijd te mengen. Integendeel! We kiezen er daarom voor om dit onderwerp 
te behandelen op aparte avonden en niet in de reguliere diensten. Er zijn er onder ons die op 
zondag of doordeweeks de diensten bezoeken die de kinderdoop voorstaan. We willen hen 
niet afstoten in de prediking, maar zoeken de eenheid in de Heere.  
 
Toch is het onze roeping om ook getrouw te verkondigen wat Gods Woord leert over de 
doop. Daarom willen we op deze avonden in ootmoed en eerlijkheid meer uitdiepen wat 
Gods Woord ons leert over de doop. In drie avonden hopen we in te gaan op de vele vragen 
die de preek over de doop heeft opgeroepen. We hopen te spreken over de betekenis en 
zegen van de geloofsdoop, de verhouding tussen doop en avondmaal, de relatie tussen doop 
en besnijdenis, de Bijbelse verbonden, het ontstaan van de kinderdoop en het on-Bijbelse van 
de kinderdoop en andere gerelateerde onderwerpen. De avonden zijn gepland voor de DV 
volgende data, aanvang 20.00 uur:  vrijdag 11 okt.  +  vrijdag 25 okt.  +  donderdag 31 okt.  
 

In de Ichtuskerk  -  Tromplaan 8  -  3781TE Voorthuizen 
 

Een ieder is hartelijk welkom! 


