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Inleiding
We hebben geconstateerd, dat een nadere bezinning op de bediening van de Heilige Doop
gewenst is. Was in vroegere tijden sprake van een duidelijk beeld van gezinssituaties,
tegenwoordig zien we steeds meer een minder vanzelfsprekende situatie, dat man en vrouw
beiden belijdend lidmaat zijn en eenzelfde geloofsvisie hebben. De diversiteit leidt er toe, dat we
ons als kerkenraad moeten buigen over de dooppraktijk in onze gemeente en hoe we om gaan
met vragen daarover. We moeten bedacht zijn op onverwachte situaties, waarin van de
kerkenraad een antwoord wordt verwacht. Daarbij is veelal sprake van vragen, die op korte termijn
om een reactie verlangen.
Vraagstelling
Welke beleidsregels hanteren we bij aanvragen om bediening van de Heilige Doop?
Overwegingen
In het doopformulier wordt allereerst verwezen naar Gen.17: 7, waarin God tot Abraham zegt: “Ik
zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig
verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn”. Verder naar Hand. 2: 39: “Voor u is de
belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe
roepen zal”.
We constateren hierbij, dat de reikwijdte van de doop daarbij zeer ruim is, waarin eigenlijk geen
beperkingen zijn te ontdekken. Dit wordt ook verwoord in zondag 26 en 27 van de Heidelberger
Catechismus en artikel 33 en 34 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
We komen dan tot een tweetal vragen, te weten:
1.Wat is de Heilige Doop?
Antwoord:
De Heilige Doop is het teken van de verbondstrouw van God. Hij is de Eerste zijn in het leven van
een mens. Hij neemt uit genade het initiatief tot ons behoud. In Christus [Zijn volbrachte werk in
lijden, sterven en opstanding] is dit initiatief tot heil voor de wereld uitdrukkelijk getoond.
2. Voor wie is de Heilige Doop?
Antwoord:
De Heilige Doop wordt bediend aan kinderen van de gelovigen. Wanneer ouders de doop voor hun
kind verlangen zal gevraagd worden naar hun intentie en motivatie. Ook als slechts één der ouders
gelovig is wordt de doop bediend. Ook als gelovigen ongehuwd samenwonen wordt de doop aan
hun kinderen bediend. Volwassenen die nog niet gedoopt waren en tot geloof komen worden na
belijdenis gedoopt.
Enkele opmerkingen bij dit laatste punt:
a. Als er sprake is van een gezinssituatie, waarbij slechts één ouder gelovig is, rust op de
gemeente de taak ook de andere ouder het evangelie te verkondigen en te proberen tot
Christus te leiden.
b. Als er sprake is van een samenwonende gezinssituatie, rust op de gemeente de taak om
het huwelijk als Bijbelse uiting van gezinsvorming naar voren te brengen en te stimuleren
dat de samenwonenden alsnog in het huwelijk treden.
c. Als ouders nog geen belijdenis hebben afgelegd, is het goed hen uit te nodigen alsnog
daartoe over te gaan, omdat de beantwoording van de doopvragen immers ook reeds een
vorm van belijdenis doen inhoudt.

Bediening van de Heilige Doop aan kinderen.
Overwegingen
1. Voorstander van kinderdoop
De Kleopasgemeente staat de zuigelingendoop voor (waarmee niet gezegd is, dat er geen andere
kinderen of volwassenen gedoopt kunnen worden). Hiervoor zijn verschillende Bijbelse
argumenten aan te dragen. Daarbij wordt verwezen naar het Doopformulier, zoals gebruikelijk in
de Kleopasgemeente. “Onze kleine kinderen begrijpen de betekenis van de doop nog niet. Toch
worden zij gedoopt, omdat zij in Adam vanaf hun oorsprong onrein zijn en de Here hun de
vergevinf van zonden belooft”. Gewezen wordt op Gods Verbond (Abraham, Ge 17:7) en de
conclusie die Petrus trok (Hd. 2:39). “Omdat de doop nu de vervulling is van de besnijdenis,
mogen jonge kinderen, als erfgenamen van het Rijk van God, gedoopt worden.”
2. Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
Ordinantie 6 'regelt' de Heilige Doop. De verantwoordelijkheid voor de bediening van de doop
berust bij de kerkenraad. De toelating tot de doop geschiedt met inachtneming van de richtlijnen
die de generale synode daarvoor geeft' (6-2-1).
'De kerkenraad voert een gesprek over de betekenis van de doop (...) met hen door wie de doop
voor hun kinderen dan wel voor zichzelf wordt begeerd' (6-2-2).
'De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een
van de ouders of verzorgers wordt begeerd' (6-2-3)
'De doopvragen worden bij de doop van een kind beantwoord door de ouders of verzorgers dan
wel - indien omstandigheden dat wenselijk maken - door anderen die bereid zijn (mede)verantwoordelijkheid te dragen voor de geestelijke vorming van het kind. Doopvragen kunnen
daarnaast beantwoord worden door anderen die als doopgetuigen optraden'(6-3-4).
'Aan kinderen die geloofsonderricht kunnen volgen, wordt de doop bediend na dooponderricht, in
welk geval zij in de regel zelf doopvragen beantwoorden waarbij ook door de ouders of verzorgers
vragen kunnen worden beantwoord' (6-3-5).
3. Doop op latere leeftijd
De kerkorde stelt in ord. 6-3-6: 'Zij die niet als kind gedoopt zijn, ontvangen de doop nadat zij
belijdenis van het geloof hebben afgelegd'. Dit betekent tegelijk, dat er onderscheid moet worden
gemaakt tussen kinderdoop en openbare belijdenis. In de gereformeerde traditie kreeg en krijgt
men kerkordelijk met de belijdenis van het geloof toegang tot de bediening van het Heilig
Avondmaal. In de oude kerkorde was daaraan ook een minimum leeftijd verbonden: omstreeks 18
jaar (zie KO-NHK ord. 9.4.1). Als een kind op latere leeftijd dan een zuigeling wordt gedoopt,
ontvangt het nog steeds de kinderdoop. De belijdenis die het kind dan uitspreekt is niet dezelfde
als de belijdenis van het geloof op latere leeftijd.

Bediening van de Heilige Doop aan volwassenen
Inleiding
Naast de zuigelingendoop kunnen er ook ongedoopte volwassenen zijn die alsnog begeren
gedoopt te worden.
Overwegingen
1. Volwassenen die niet in hun jeugd gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de Heilige
Doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen te worden in de christelijke leer.
Na voor (een afvaardiging van) de kerkenraad deze leer beleden te hebben, zullen zij tot de doop
toegelaten worden.

2. In de Kerkorde wordt in ordinantie 6.3.6 gesteld, dat zij die niet als kind gedoopt zijn, de doop
zullen ontvangen eerst nadat zij belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Dit in navolging van de
woorden van onze heiland in Markus 16:16 “die gelooft en zich laat dopen.”
3. In het Dienstboek voor de Protestantse kerk in Nederland wordt deze zelfde lijn gevolgd, door
aan de te dopen volwassene allereerst de geloofs- en belijdenisvragen te stellen en daarna te
dopen.
4. Het moment van dopen van volwassenen is niet gebonden aan de zondag van Palmpasen,
zoals in de Kleopasgemeente het gebruik is dat belijdeniscatechisanten hun ja-woord geven.
Desgewenst kan, evenals bij de kinderdoop, daarvoor een andere zondag worden aangewezen.

