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Voorwoord 
 
 
 
Toen de apostel Paulus aan het begin van zijn tweede zendingsreis 
door het Frygisch-Galatische land trok (nu midden Turkije), werden 
hij en de anderen met hem verhinderd om naar Asia te reizen, waar 
de grote plaats Efeze lag. Wat de verhindering inhield, weten we niet. 
Toen het team daarop naar het noorden toe afboog om naar Bithynië 
te reizen, aan de Zwarte Zee, werd ook dit door de Geest voorkomen. 
Wat de blokkade precies was, blijft onduidelijk. Uiteindelijk trokken 
Paulus en zijn medewerkers door naar de westkust, naar Troas, waar 
de apostel een visioen van een Macedonische man kreeg die hem 
smeekte om over te steken en hulp te bieden. Daarop vermeldt de 
Schrift dat allen eruit opmaakten dat zij moesten overvaren om het 
evangelie ook aan Europa te brengen (Handelingen 16:10). Paulus 
boog zich dus samen met Lucas, Timoteüs en anderen over alles wat 
hen overkomen was en samen ‘maakten zij er iets uit op’. Samen 
bepaalden zij de koers. 
Wat Paulus en zijn missionaire team hier doen, stelt een voorbeeld. 
Hoe trek je samen een landschap door? Hoe besluit je om van de route 
af te wijken of juist niet? 
Hoe onderscheid je de wil van Christus (‘discerning the mind of 
Christ’)? Christenen maken samen uit de omstandigheden op welke 
richting zij nemen. Dit geldt ook voor beslissingen en afwegingen die 
van gemeentelijke aard zijn, zoals bij de doop. Voor baptisten is de 
doop sterk landschap bepalend en een besluit om van de aloude route 
af te wijken is ingrijpend en moet daarom grondig worden doordacht. 
De bedoeling is om er dan ‘samen uit op te maken’ wat de koers 
wordt, als plaatselijke gemeente en mogelijk als collectief van 
gemeenten. 
In deze bundel wordt nader op het actuele vraagstuk van ‘open 
lidmaatschap’ ingegaan (in Engeland ‘open membership’). Dienen 
lidmaatschap en geloofsdoop onder alle omstandigheden aan elkaar 
gekoppeld te blijven of zijn uitzonderingen mogelijk? De auteurs gaan 
diep op het vraagstuk in. Er is goed werk gedaan en het landschap 
ligt als het ware open, is voor de lezer open gelegd. Daarbij is 
voortdurend voorzichtigheid betracht en is voor een brede 
benadering gekozen die in elk geval verkennend, oriënterend en niet 
sturend of duwend is. Daarom leggen we de teksten met vertrouwen 
aan de gemeenten voor. 
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Jelle Horjus opent de bundel met een ‘landschapsverkenning’ van de 
bekende baptisten doop traditie. Daarop ‘ploegt’ Marco Rotman het 
Nieuwe Testament grondig door en levert Teun van der Leer als het 
ware een historische ‘kaart’. Vervolgens bieden Oeds Blok en Jaap-
Harm de Jong perspectief op de veranderende omstandigheden van 
christelijke kerken anno nu en leveren Anne de Vries en Pieter 
Lalleman commentaar  vanuit respectievelijk de Nederlandse traditie 
en de inmiddels gangbare Engelse. Olof de Vries sluit de bundel af 
met een indringende persoonlijke afweging. 
Ik adviseer de gemeenten om grondig kennis te nemen van de inhoud 
van deze bundel en die binnen de plaatselijke gemeente te bespreken. 
De kwestie samen pro actief doornemen is gemakkelijker dan 
wanneer er druk op staat. 
 
Henk Bakker  
Docent Baptisten Seminarium 
september 2012 
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Schets van het landschap 
door drs. Jelle Horjus 

 
 
 
Wijlen ds. Joop Bouritius, vermaard om zijn grote retorische gaven, 
gebruikte eens de metafoor van een verbouwde kerk voor de interne 
organisatiestructuur van de Unie van Baptistengemeenten: ‘Ergens in 
de geschiedenis is het kerkje ontworpen, gebouwd, in gebruik 
genomen, in de loop van de tijd beschadigd, deels afgebroken, deels 
veranderd, aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Als je goed 
kijkt kun je alle aanbouwsels nog onderscheiden, die tegen het 
oorspronkelijke kerkje aangebouwd zijn. Zelfs het kippenhok dat er 
ooit heeft gestaan.’1 Er kan slechts naar gegist worden of ds. Bouritius 
een bepaalde baptistenkerk voor ogen heeft gehad, toen hij deze 
vergelijking maakte. Zeker is wel dat een aanzienlijk aantal kerk-
gebouwen ervoor in aanmerking zou zijn gekomen. Zo ook het 
hieronder afgedrukte eerste kerkgebouw van de baptisten in Hengelo, 
dat in slechts twee decennia verschillende malen werd uitgebouwd, 
omwille van de grote zegen die er rustte op het werk van de verbaal 
zeer begaafde evangelist Jan de Hart.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Het gaat hier niet om een letterlijk citaat, maar om een geparafraseerde herinnering 
van de auteur aan een Algemene Vergadering in de jaren negentig van de vorige eeuw. 
2 Vgl. J. van Dam, Geschiedenis van het baptisme in Nederland (Bosch en Duin, 19792), pp. 
63-64. 
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In januari 2010 is aan diverse baptistengemeenten binnen de Unie van 
Baptistengemeenten door middel van een enquêteformulier gevraagd 
hoe zij omgaan met de relatie tussen doop en lidmaatschap, en de 
vragen die daarmee samenhangen.3 Uit dit onderzoek bleek opmer-
kelijk genoeg, dat er op deze identiteitsbepalende onderwerpen, grote 
verschillen zijn tussen de gemeenten.4 Dit beeld wordt bevestigd na 
een telefonische rondgang langs een kleine vijftig baptisten-
gemeenten.5 Moeiteloos lijkt de metafoor van Bouritius te kunnen 
worden toegepast op het beleid dat baptistengemeenten voeren in de 
relatie tussen de doop, het avondmaal en het lidmaatschap van de 
gemeente. Er was ooit een klassieke gemeente-structuur die je overal 
tegenkwam, maar daar is intussen door zoveel goedwillende bouw-
bedrijven aan gebouwd en verbouwd, dat de oorspronkelijke con-
structie nauwelijks meer wordt waargenomen. In dit hoofdstuk wil ik 
eerst ingaan op de ‘oervorm’ van de Nederlandse baptistengemeente, 
zoals die rond 1900 vorm kreeg. Daarna zal ik kijken naar de 
verschillende manieren waarop baptistengemeenten vandaag de dag 
zijn gestructureerd, als het gaat om doop en avondmaal, vrienden en 
leden, kringen en vergaderingen.  
 
De structuur van een Nederlandse baptistengemeente rond 1900 
Hoe heeft de klassieke gemeentestructuur er ooit uitgezien? Daarop 
geeft Olof de Vries in zijn standaardwerk over de geschiedenis van 
het Nederlandse baptisme een duidelijk antwoord: ‘De baptisten 
identiteit ligt in een geordend gemeenteleven; een orde waarvoor de 
onverbreekbare relatie doop-lidmaatschap-avondmaalsviering de 
basisstructuur levert.’6 In de oorspronkelijke baptisten gemeentevisie 
wordt de dopeling door de geloofsdoop ingelijfd in de gemeente. 
Deze door doopbediening gevormde gemeente is een concrete, 

                                                
3 Vgl. G. van der Woude, Een “vriend” opnemen als lid in een baptistengemeente? Een 
onderzoek in opdracht van de Raad van de baptistengemeente Kampen. Christelijke 
Hogeschool Ede, 2010 (afstudeerscriptie). 
4 Dit betreft o.a. de taken die de ongedoopte ‘vrienden’ mogen verrichten en de 
doopcatechese die hun wordt aangeboden. Vgl. Van der Woude, Een vriend opnemen, 
pp. 11-12. 
5 Door de beperkingen die een schriftelijke enquête met zich meebrengt, heb ik in het 
najaar van 2011 telefonisch contact gezocht met een kleine vijftig geografisch verspreide 
baptistengemeenten, zowel binnen als buiten de Unie van Baptistengemeenten. Daar-
naast is door mij een groot aantal statuten en reglementen bestudeerd, een deel 
afkomstig van gemeentewebsites en een ander deel dat op het kantoor van de Unie 
wordt bewaard. 
6 O.H. de Vries, Gelovig gedoopt. 400 jaar baptisme, 150 jaar in Nederland (Kampen: Kok, 
2009), p. 114. 
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zichtbare geloofsgemeenschap. De eerste baptistengemeenten in 
Nederland hadden vanuit deze gemeentevisie een gesloten avond-
maal voor gedoopte gelovigen. Deze gesloten avondmaalsviering had 
voor hen alles te maken met het karakter van het avondmaal als 
gemeenschaps- en verbondsmaaltijd.7 Ook nam de gemeente-
vergadering in de ordening van de klassieke gemeentestructuur een 
belangrijke plaats in. Volgens de oerversie van de meeste in omloop 
zijnde statuten en richtlijnen, de Beginselen en Statuten der Gemeente 
van Gedoopte Christenen (Baptisten) uit 1905 is elk gedoopt lid van de 
gemeente ‘behoudens wettige verhindering, verplicht de vergade-
ringen der Gemeente bij te wonen…’8 Alle belangrijke besluiten 
moeten worden genomen door de aanwezige leden van de gemeente, 
met meerderheid van stemmen. 
In de ruim honderd jaar die volgden, is de hierboven geschetste 
basisstructuur langzaam maar zeker uiteengevallen en versplinterd 
geraakt. De belangrijkste verandering is ontegenzeggelijk de opkomst 
van het ‘gastrecht tot het avondmaal’ geweest, die een zodanige 
zegetocht langs de gemeenten heeft gevoerd, dat vrijwel het gehele 
baptisme zich hieraan gewonnen heeft gegeven en tegenwoordig een 
open avondmaal viert. Een tweede fundamentele wijziging betreft de 
gefaseerde integratie van de vrienden van de gemeente, ‘een prag-
matische oplossing voor een pastoraal probleem en een beleidsmatige 
verlegenheid.’9 Een derde wijziging betreft de uitholling van het 
gezag van de gemeentevergadering,10 enerzijds door schaalvergroting 
van gemeenten, en anderzijds door een toegenomen invloed van het 
gereformeerde presbyterianisme. Deze laatste ontwikkeling laat ik in dit 
hoofdstuk verder buiten beschouwing. 
Aangezien er binnen het bestek van dit hoofdstuk geen uitputtend 
overzicht geboden kan worden van alle onderlinge structuur-
verschillen tussen gemeenten, wil ik in plaats daarvan het baptisme 
indelen in vier hoofdtypen, om zo de meest wezenlijke overeen-
komsten en verschillen op een rijtje te krijgen. De poging om vier 
grondpatronen te herkennen in het grote veelvoud van gemeenten is 
slechts een hulpmiddel om meer overzicht te verkrijgen, en niet 

                                                
7 De Vries, Gelovig gedoopt, p.170. 
8 De Christen, Orgaan der Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen in Nederland, 
24e jaargang, nr. 940, 1905. De tegenwoordige statuten van gemeenten, verre nazaten 
van deze ‘oerversie’, zien er vaak uit als een net iets te vaak geplakte binnenband: 
rubberen kleefrondjes op gaatjes die in verschillende periodes zijn ontstaan, waarbij 
sommige rondjes zelfs op oude reparaties zijn geplakt, om het nieuwe lek te dichten. 
9 De Vries, Gelovig gedoopt, p. 314. 
10 Vgl. De Vries, Gelovig gedoopt, p. 283. 
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bedoeld om te dienen als classificatie-instrument voor een wille-
keurige afzonderlijke gemeente. Immers, in vrijwel geen enkele 
plaatselijke baptistengemeente komen precies alle aspecten terug van 
één van de vier grondvormen van gemeente-zijn. Het gaat hier 
nadrukkelijk om een simplificerende abstractie in het licht van het 
grote aantal nuanceverschillen in leer en leven van baptisten-
gemeenten. Het baptisme wordt daarbij in de volle breedte onder de 
loep genomen, zodat niet alleen wordt gekeken naar gemeenten 
aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten, maar ook naar de 
vrije en onafhankelijke baptistengemeenten. Het motief daarvoor is de 
afnemende betekenis van deze baptistische stromingen of 
‘denominaties’, dat geïllustreerd wordt door de talrijke bewegingen 
van gemeenteleden, voorgangers en gastsprekers, tussen geünieerde, 
vrije en onafhankelijke baptistengemeenten.11 Omdat mensen 
mobieler zijn geworden is de samenstelling van gemeenten gewijzigd 
en is er duidelijk een grotere flexibiliteit in de omgang met het 
lidmaatschap. Loyaliteit aan de denominatie is ook sterk afgenomen, 
en mensen kijken nu uit naar kerken van hun smaak, meer dan naar 
die van dezelfde denominatie. Baptisten zullen bij verhuizing zeker 
nog wel zoeken naar een andere baptistengemeente, maar het is niet 
meer een uitgemaakte zaak dat zij zich opnieuw zullen aansluiten bij 
een zelfde type geünieerde baptistengemeente, vrije baptisten-
gemeente of onafhankelijke baptistengemeente. Allerlei evangelische 
gemeenten en zelfs orthodoxe PKN-gemeenten zijn ook tot de 
keuzemogelijkheden gaan behoren. Degenen die wel loyaal zijn aan 
een bepaalde traditie behoren doorgaans tot de oudere generatie, en 
het wordt steeds meer duidelijk dat de jongere generatie ongeduldig 
is met de exclusiviteit en intolerantie van het verzuilde verleden, zich 
daarom inspant om de oude denominationele muren neer te halen en 
ook open staat voor kerkelijke experimenten. Het recentelijk ingezette 
proces om te komen tot een samensmelting van de Unie van 
Baptistengemeenten en de ABC-gemeenten, is nog eens een extra 
reden om het baptisme in zijn volle breedte te beschouwen. Dit doe ik 
in een typologie die zich beweegt van gesloten naar open. 
 
1. De gesloten gemeentestructuur 
In enkele kleinere baptistengemeenten van gereformeerde signatuur, 
te weten de onafhankelijke baptistengemeente ‘Het Anker’ in Amster-

                                                
11 De volgende afkortingen worden gebruikt: UBG voor ‘geünieerde baptistengemeen-
te’; VBG voor ‘vrije baptistengemeente’ (onderdeel uitmakend van het verband van de 
ABC-gemeenten); OBG voor ‘onafhankelijke baptistengemeente’. 
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dam, de tweetalige onafhankelijke ‘Lighthouse Baptist Church’ in 
Almere, en de onafhankelijke baptistengemeente Arnhem/Velp, ont-
moeten we de meest gesloten gemeentevorm in het huidige 
baptisme.12 In deze gemeenten kent men een gesloten kansel,13 
gesloten bijbelkringen en een gesloten avondmaal,14 een gesloten 
lidmaatschap en geen geregistreerde vrienden. De doop door 
onderdompeling is een absolute voorwaarde om lid te kunnen 
worden, vandaar dat standaard een ‘correctiedoop’ wordt toegepast 
wanneer iemand de geloofsdoop heeft ondergaan door besprenkeling. 
Het betreft hier dopelingen die op latere leeftijd tot geloof zijn 
gekomen in een kinderdopende kerk, bijv. na het volgen van een 
Alpha-cursus.15  
Ook een enkele grote baptistengemeente, zoals de UBG Hoogeveen 
Beth-El, kent nog een relatief gesloten vorm van gemeente-zijn. Deze 
gemeente viert een ‘gesloten avondmaal’ tijdens de eredienst,16 al 

                                                
12 Het gaat hier om een vorm die onder baptisten in Oost-Europa overigens nog zeer 
gebruikelijk is. Vgl. Toivo Pilli, ‘Baptist Identities in Eastern Europe’, in: I.M. Randall 
(red.) Baptist Identities. International Studies from the Seventeenth to the Twentieth Centuries 
(Paternoster: Milton Keynes / Waynesboro, 2006), pp. 92-108. 
13 Een gesloten kanselbeleid houdt in dat alleen voorgangers uit de eigen gemeenschap 
kunnen voorgaan, al worden evangelische voorgangers uit andere denominaties 
doorgaans niet meer verhinderd. In ieder geval mogen predikanten uit kinderdopende 
kerken geen diensten leiden. In baptistengemeenten met een ‘open kansel’ vindt er op 
lokaal niveau wel eens kanselruil plaats met predikanten van andere kerkgenoot-
schappen, en ook worden landelijk bekende predikanten of sprekers, zoals ds. Willem 
J.J. Glashouwer (PKN / ‘Christenen voor Israël’), ds. Ron van der Spoel (PKN / ‘Passie 
voor Preken’, tegenwoordig 'Open Doors'), Ing. Edward de Kam (PKN / ‘Youth for 
Christ’), Arnold van Heusden (PKN / oud-directeur ‘Evangelische Alliantie’) soms 
uitgenodigd om voor te gaan in ‘themadiensten’. Er bestaat bovendien een uitgebreid 
interkerkelijk circuit van jongerensprekers, die voorgaan in erediensten die speciaal 
gericht zijn op de jeugd van de gemeente. 
14 Deelname aan het avondmaal is slechts mogelijk voor wie ‘verlost, gedoopt en 
gemeentelid is’ (art. 11b ‘Beliefs and Doctrinal Statement’ LBC-Almere). Een uitzon-
dering betreft OBG ‘Het Anker’ in Amsterdam, waar men recentelijk is overgegaan tot 
de openstelling van het avondmaal. 
15 Ten onrechte wordt er wel eens vanuit gegaan dat er dan altijd sprake moet zijn 
geweest van een ‘verbondsdoop’. Dit is niet juist. De rooms-katholieke kerk, 
evangelisch-lutherse gemeenten en doopsgezinde gemeenten kennen bijvoorbeeld een 
geloofsdoop door besprenkeling die niet gebaseerd is op een verbondsleer.  
16 Statutair betreft het hier feitelijk een beperkt ‘gastrecht tot het Avondmaal’, omdat er 
slechts een blokkade ligt op vrienden die regelmatig en voor langere tijd aan het 
avondmaal willen deelnemen. Gelovige familieleden of vrienden, die incidenteel ‘bij 
leden van de gemeente op bezoek zijn’ zijn uitgenodigd om deel te nemen  
(Huishoudelijk Reglement van de baptistengemeente Hoogeveen ‘Beth-El’, 23-09-2003, 
art. 2.4.2). Een vergelijkbaar beperkt gastrecht bestond tot ongeveer tien jaar geleden 
ook nog in de OBG Muntendam (Statuten en Huishoudelijk Reglement van de 
Baptisten Gemeente Muntendam, 29-09-1998, art. 3c ‘[…] kan het gastrecht tot het 
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geeft de voorganger aan dat deze gewoonte de laatste jaren wel onder 
vuur is komen te liggen. Het avondmaal wordt gevierd op de eerste 
zondag van de maand, in de avonddienst, waarbij de naar schatting 
honderd ‘vrienden’ zich onthouden van deelname. Voor gasten van 
buiten is het echter wel mogelijk twee à drie keer aan het avondmaal 
deel te nemen, maar zodra de wens wordt geuit tot een blijvende 
betrokkenheid bij de gemeente volgen er gesprekken over de 
procedure naar het lidmaatschap. Wanneer de geloofsdoop daarin 
vooralsnog een obstakel blijkt, komen deze aspirant-leden op de 
‘vriendenlijst’ en wordt hun verzocht zich verder van deelname aan 
het avondmaal te onthouden totdat zij leden van de gemeente zijn. De 
correctiedoop wordt altijd verlangd, en verder wordt de groep 
vrienden van de gemeente niet toegelaten tot de gemeentevergade-
ring, omdat deze strikt als ‘ledenvergadering’ wordt geïnterpreteerd.  
Toch is er in de UBG Hoogeveen Beth-El nog wel een aantal 
openingen: vrienden ontvangen onderlinge zorg en liefde van de 
gemeente, dus ook de pastorale bijstand zoals die aan leden wordt 
verleend. Er worden bij tijd en wijle gemeente-avonden gehouden 
waarbij de vrienden wel welkom zijn, en ook kunnen meepraten over 
inhoudelijke onderwerpen. Verder is er een open kansel, waarbij ook 
predikanten van buiten het baptisme uitgenodigd kunnen worden om 
de woordverkondiging te verzorgen. Vrienden kunnen ook taken in 
de gemeente verrichten, zolang zij niet de eindverantwoordelijkheid 
dragen. De gemeente kent verder ‘open kringen’ waarbij a.h.w. één 
stoel leeg staat. Buren, vrienden of familie kunnen worden uit-
genodigd om deel te gaan nemen aan een kring om zodoende de 
gemeente te leren kennen. Ook de gesloten avondmaalsvieringen 
kennen één moment van openstelling: er wordt voor de vrienden een 
uitzondering gemaakt bij de viering van het avondmaal op de Goede 
Vrijdag.  
Het kloppend hart in deze visie is de overtuiging om terug te gaan 
naar de bijbelse tijd en de situatie van de eerste gemeenten. Bij het 
ontstaan van het baptisme speelde het verlangen om terug te gaan 
naar tijd van het Nieuwe Testament een grote rol: we lezen in het NT 
dat een zondaar tot bekering komt en geloof ontvangt, gedoopt wordt 
en vervolgens toetreedt tot de gemeente van gelovigen. Hier wordt de 
maaltijd van de Heer gevierd. De nieuwe leerling wordt onderwezen 

                                                                                                     
Avondmaal verkregen worden voor een periode van maximaal een half jaar’), UBG 
Noord-Bergum (tot 15 jaar geleden), in UBG Tweede Exloërmond (tot 10 jaar geleden), 
in UBG Hoogeveen-“de Schutse” (tot 10 jaar geleden) en UBG Emmercompascuum (tot 
4 jaar geleden). 
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en gaat ook zelf leerlingen maken en weer onderwijzen. Het moet 
gezegd worden dat deze structuur de praktijk van de nieuw-
testamentische gemeente het dichtst nadert en dat de vlag van het 
baptisme hoog in top wappert. Toch zijn er wel wat kanttekeningen te 
plaatsen: hoe wordt er in deze visie aangekeken tegen belijdende 
christenen buiten de gemeenschap van baptisten? Hoe waarderen we 
hen en hoe kijken we aan tegen andere christelijke kerken? Zijn zij 
zonder de juiste doopvisie wel onderdeel van het lichaam van 
Christus? Zorgt dit niet voor een gemeente die teveel naar binnen 
gericht is, in deze tijd van de gemeente die missionair wil zijn? Kun je 
eigenlijk wel zomaar een sprong terug in de tijd doen? God heeft toch 
in de tussenliggende periode ook een weg afgelegd met mensen? 
Mensen zijn tot geloof gekomen in andere kerken, kerken die door 
God ook zichtbaar zijn gezegend. Komt in deze overtuiging niet 
teveel nadruk te liggen op het denominationele, op het ‘baptist-zijn’ 
van ons gemeentelijke leven, ten koste van de eenheid van het 
lichaam van Christus? Hebben we wel voldoende vertrouwen in de 
werking van Gods Geest, die ons in nieuwe situaties ook nieuwe 
inzichten van God kan geven? In de loop van de geschiedenis zijn er 
altijd baptisten geweest die op integere wijze antwoord hebben 
gegeven op deze kritische vragen.17 Voor gemeenten die tegen-
woordig nog uitgaan van een gesloten gemeenteopvatting, is die 
verantwoordelijkheid en uitdaging uiteraard niet veranderd. 
 
2. De beperkt gesloten gemeentestructuur 
Dit is de positie van de vrije baptistengemeenten en van de wat 
traditioneler ingestelde geünieerde baptistengemeenten. De gesloten 
aspecten van dit gemeentetype betreffen voornamelijk het gesloten 
lidmaatschap en de gesloten gemeentevergadering, maar er wordt 
door velen toch ook gewezen op een cultuurverschil met gemeenten 
van het ‘beperkt open’-type, die hun vrienden wel toegang verlenen 
tot de gemeentevergadering. Eén secretaris formuleerde het als volgt: 
‘Er is in onze gemeente nog echt een scheiding merkbaar tussen de 
leden en vaste gasten, en gewoon een iets andere behandeling voor 
gasten dan voor leden.’ In dit gemeentetype wordt de gastenstatus 
niet beschouwd als een vorm van gemeentelijke betrokkenheid voor 
langere duur. In sommige gemeenten heerst er ronduit een gedoog-
cultuur, waarbij er meer plichten zijn dan rechten. Zo wordt er in de 
meeste gemeenten van vrienden verwacht dat zij net als leden 

                                                
17 Zie bijvoorbeeld J.T. Christian, “Close Communion:” or, Baptism as a Prerequisite to the 
Lord’s Supper, (Louisville: Kentucky, 1892). 
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financieel bijdragen aan de gemeente, maar wordt hun stem meestal 
niet gehoord bij gemeentelijke plannen met grote financiële conse-
quenties (aanstelling van een voorganger, nieuwbouw etc.).  
Ondanks dat er in deze gemeenten geen statutair vastgelegde 
‘vriendenstatus’ bestaat, worden deze gelovigen meestal wel 
geregistreerd als ‘betrokkenen bij de gemeente’, ‘(vaste) bezoekers’ of 
‘aspirant-leden’.18 De registratie op zichzelf is nog wel een punt van 
discussie, omdat er verschillende methoden voor worden gehanteerd. 
De meeste gemeenten hebben de vaste bezoekers opgenomen in het 
adressenboekje van de gemeente: ‘helemaal achterin, daar staan onze 
gasten’; ‘de leden krijgen van ons een sterretje achter de naam, de 
vrienden niet’; ‘naast het ledenboek hebben wij ook nog een “lijst van 
geregistreerde betrokkenen”’; ‘nee, wij hebben geen officieel vrien-
denregister, zoals andere gemeenten, maar ik heb als secretaris hier in 
mijn bureau stiekem wel een lijstje liggen hoor, als het moet weet ik ze 
te vinden.’19 Binnen dit beperkt gesloten gemeentetype is er een groot 
aantal open elementen: vaste bezoekers ontvangen dezelfde pastorale 
zorg en liefde van de gemeente als leden, er is een open kansel, open 
kringen en een open avondmaal. Ook mogen deze aspirant-leden in 
een teamsituatie hun gaven inzetten, waarbij een lid van de gemeente 
eindverantwoordelijkheid draagt. In de raad, het pastorale team en als 
taakveldleiders en kringleiders worden echter alleen leden ingezet.  
Er bestaan gemeenten die de categorie aspirant-leden nog verder 
uitsplitsen in twee subgroepen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een 
raadsprotocol uit Meppel: mensen die elders de geloofsdoop hebben 
ondergaan maar om principiële20 of andere redenen21 niet lid willen 

                                                
18 De UBG Harlingen en UBG Emmen ‘De Wegwijzer’ zijn bezig om de reglementair 
vastgelegde vriendenstatus af te schaffen en uit de statuten te halen. De huidige 
vriendengroep mag dan hun oude rechten behouden, waardoor er voorlopig drie 
gemeentelijke statussen zullen zijn (leden, vrienden en bezoekers). Via een ‘sterfhuis-
constructie’ moet dit op termijn leiden tot een gemeente zonder vrienden. De UBG 
Zutphen heeft ongeveer vier jaar geleden een eenmalige regeling getroffen waarbij 
vrienden die al geruime tijd bij de gemeente betrokken waren, buiten de doop om een 
lidmaatschap toegekend kregen. De grote meerderheid van de vrienden heeft van deze 
regeling gebruik gemaakt. In verschillende andere gemeenten is deze ‘witwas-
constructie’ of dit ‘generaal pardon’ ook overwogen, maar vooralsnog niet toegepast. 
19 Citaten uit telefoongesprekken die de auteur voerde met secretarissen en voorgangers 
van gemeenten. 
20 Bijv. een terughoudendheid om lid te worden van een plaatselijke gemeente, vanuit 
de ‘universele gemeente’-gedachte. Vgl. ‘Besluiten inzake taken betrokkenen in 
baptistengemeente Meppel’ (vastgesteld op de raadsvergadering van de VBG Meppel, 
10 november 2009). 
21 Bijv. uit behoefte aan een zekere vrijblijvendheid, of omdat een (ongelovige) partner 
er niet achter kan staan, vgl. ibid. 
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worden, mogen alle taken in de gemeente vervullen, met uitzon-
dering van de taak van oudste of diaken. Mensen die de geloofsdoop 
nog niet hebben ondergaan mogen geen onderwijzende taken 
verrichten die ‘doopgerelateerd’ zijn en geen taken op zich nemen met 
eindverantwoordelijkheid (zangleiding, pastoraal team, nazorg/ 
ministry).22 Feitelijk ontstaan er zo drie gemeentelijke statussen naast 
elkaar: leden met volle rechten; vaste bezoekers met bepaalde rechten 
op grond van hun geloofsdoop; en vaste bezoekers zonder die 
rechten. Er wordt hier en daar dus behoorlijk geworsteld met de 
rechtspositie van aspirant-leden. Dit blijkt ook uit een andere 
bijzonderheid, namelijk dat er gemeenten zijn die aan de samen-
stelling van taakvelden een maximum-percentage aan ‘aspirant-leden’ 
verbinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet meer dan 20 % van de 
zondagsschoolleiding mag bestaan uit ‘betrokkenen’ of ‘vaste 
bezoekers’.  
Zoals hierboven al opgemerkt kenmerkt het beperkt-gesloten 
gemeentetype zich vooral door het gesloten lidmaatschap en de 
gesloten gemeentevergadering. De doop door onderdompeling op 
belijdenis van geloof is een absolute voorwaarde om lid te kunnen 
worden, vandaar dat niet alleen als kind gedoopte gelovigen worden 
ondergedompeld, maar ook zij die de geloofsdoop hebben ondergaan 
door besprenkeling. Als het gaat om de gemeentevergadering, dan 
komt het gesloten aspect meestal duidelijk naar voren in de statuten 
en het huishoudelijke reglement, waar gesproken wordt van een 
‘ledenvergadering’. Vaste bezoekers ontvangen in principe geen 
notulen van de ledenvergaderingen, maar meestal wel de algemene 
beleidsstukken.23 Sommige gemeenten kennen naast de jaarlijkse of 
tweejaarlijkse ledenvergaderingen nog open gemeente-avonden, waar 
gemeentelijke zaken worden besproken maar geen besluitvorming 
plaatsvindt. Bij deze avonden zijn de aspirant-leden welkom en 
kunnen zij ook met de gemeente van gedachten wisselen. 

                                                
22 Ibid. 
23 In de UBG Hoogeveen ‘de Schutse’ zijn vrienden welkom op de gemeentever-
gadering als toehoorder, zonder spreekrecht. De UBG Lelystad kent een systeem van 
twee gemeentelijke besluitvormingsniveaus: een gemeentevergadering die op regel-
matig basis wordt belegd, waarbij het ‘gewone’ gemeentelijke beleid wordt vastgesteld 
en de vrienden van de gemeente een spreekrecht hebben. Daarnaast kent de gemeente 
ook nog een speciale ledenvergadering, die op incidentele basis wordt belegd, waarbij 
identiteitskwesties en tuchtzaken worden afgehandeld. De ledenvergadering is, zoals 
het woord al zegt, alleen toegankelijk voor leden. 
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Een opmerkenswaardige variant binnen dit type vormen gemeenten 
zoals UBG Workum-Makkum24 en UBG Sittard,25 die een half-gesloten 
avondmaalsviering kennen. Het betreft hier gemeenten die het 
avondmaal vieren aansluitend aan de eredienst. Nadat de voorganger 
de dienst heeft afgesloten met het uitspreken van de zegen, loopt deze 
naar de uitgang om de hand te schudden van de gelovigen die het 
avondmaal niet meevieren. Vervolgens loopt hij weer terug naar de 
avondmaalstafel, om met de achtergebleven gelovigen het avondmaal 
te vieren. Eventuele gasten die ‘Jezus belijden als hun Verlosser en 
Heer’, kunnen wel deelnemen aan het avondmaal als zij hiervoor 
nablijven. Het betreft hier in feite een open avondmaalsviering binnen 
een relatief gesloten opzet. 
Samenvattend kunnen we deze gemeenteopvatting beschouwen als 
een moderne mengvorm, die in het Nieuwe Testament niet voor-
kwam. De kerngedachte is om vast te houden aan de apostolische 
opdracht tot de doop op belijdenis, en tegelijk te reageren op vragen 
van vandaag en daar pragmatisch mee om te gaan. Leden en vrienden 
kunnen samen binnen het lichaam van Christus functioneren, op een 
manier waar afspraken over zijn gemaakt. Zo vallen de vrienden ook 
onder de pastorale zorg van de gemeente en vinden zij in de 
gemeente een geestelijk thuis. In evaluerende zin zijn echter de 
volgende kritische vragen en opmerkingen te maken bij gemeenten 
met een beperkt gesloten gemeentestructuur: werkt deze visie in de 
praktijk niet veel willekeur in de hand? Ontstaat er op deze manier 
niet een onwenselijke tweedeling tussen gemeenteleden met een ‘a-
status’ en gemeenteleden met een ‘b-status’? Kom je zo niet terecht in 
een casuïstiek van wat vrienden wel en niet mogen doen, met allerlei 
spitsvondige redeneringen? Hoe kan het dat in deze gemeentevisie de 
diepste eenheid kan worden beleefd in de viering van het avondmaal, 
maar dat deze anders wordt beleefd in de rest van het gemeente-zijn? 
Het delen van het ene brood, in de gemeenschap met Jezus de Heer, 
maakt dat ons niet tot één lichaam, zoals Paulus zegt? Op welke wijze 
kan men theologisch verdedigen dat er in de plaatselijke gemeente 
een onderscheid zou moeten zijn tussen een administratief lichaam 
van Christus (de ‘ledenlijst’) en een geestelijk lichaam van Christus 
(de ‘avondmaalsgemeenschap’)? Het gevaar is groot dat de doop door 

                                                
24 De UBG Workum-Makkum kent al sinds begin jaren zeventig een reglementair 
vastgelegd gastrecht tot het avondmaal (HR / 2002 art.4). 
25 De UBG Sittard kent volgens de statuten en het huishoudelijk reglement nog geen 
gastrecht tot het avondmaal, terwijl dit in de praktijk al vele decennia bestaat. Navraag 
bij de secretaris leerde, dat er na de stichting van de gemeente op 3 april 1971, nooit 
meer een statuutwijziging heeft plaatsgevonden. 
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onderdompeling tegenover het evangelie zo tot een doel in zichzelf 
wordt gemaakt, wat uiteindelijk kan uitmonden in een gesublimeerde 
vorm van legalisme. Het geloof van andere christenen wordt welis-
waar niet betwist, maar geldt ecclesiologisch als van mindere 
kwaliteit, zolang het niet door de gelovigendoop zijn ‘volle’ gemeen-
schapsvormende kracht ontvouwt, die een onbeperkt lidmaatschap in 
een baptistengemeente mogelijk maakt. 
 
3. De beperkt open gemeentestructuur 
Dit type gemeentestructuur wordt vooral aangetroffen in naoorlogse 
geünieerde baptistengemeenten, die enerzijds sterk beïnvloed zijn 
door de instroom van gelovigen met een kinderdoopachtergrond en 
anderzijds door contacten binnen de evangelische beweging. De 
‘open’ aspecten overheersen bij dit gemeentetype boven de ‘gesloten’ 
aspecten. Eén van de voorgangers drukte dit zo uit: ‘Ik weet soms niet 
meer wie er vriend is of lid, dan moet ik echt even in het infoboekje 
kijken’. Beperkt open wil zeggen dat men naast het lidmaatschap een 
statutair vastgelegde ‘vriendenstatus’ kent, met een bezoek- en 
spreekrecht bij de gemeentevergadering, en dat deze groep ook 
steevast wordt aangeduid met de term ‘vrienden’ en af en toe met 
‘huisgenoten’.26 Evenals in het beperkt gesloten gemeentetype is er 
een groot aantal open elementen: vaste bezoekers ontvangen dezelfde 
pastorale zorg en liefde van de gemeente als leden, er is een open 
kansel, open kringen en een open avondmaal. Ook mogen de 
vrienden in een teamsituatie hun gaven inzetten, waarbij een lid van 
de gemeente eindverantwoordelijkheid draagt. In de raad, het 
pastorale team en als taakveldleiders en kringleiders worden echter 
alleen leden ingezet.  
Zoals hierboven al opgemerkt kenmerkt dit gemeentetype zich vooral 
door het gesloten lidmaatschap en de open gemeentevergadering. De 
doop door onderdompeling op belijdenis van geloof is in principe 
voorwaarde om lid te kunnen worden. Echter, de meeste gemeenten 
binnen dit type zijn er toe overgegaan om de ‘correctiedoop’ niet meer 
verplicht te stellen en er zijn gemeenten die hier over een raadsbesluit 
hebben genomen of dit in een gemeenteprotocol hebben vastgelegd.27  
In de gemeentevergadering en in commissies mogen vrienden mee-
praten en meedenken in het beleid van de gemeente. Ook komt het 

                                                
26 Een benaming die volgens de betrokken gemeenten is bedacht door prof. dr. Jannes 
Reiling, oud-rector van het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten. 
27 Onder meer geldt dit voor UBG Utrecht-‘De Rank’, UBG Ede-‘Siloam’ en UBG 
Veenendaal. 
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voor dat er onder de vrienden van de gemeente een peiling wordt 
gehouden, om hun gevoelen te onderzoeken.28 Vrienden hebben 
echter geen stemrecht.  
De beperkt open gemeentestructuur herbergt grosso modo dezelfde 
voetangels en klemmen als de eerder geschetste beperkt gesloten 
structuur. Het geloof van zusters en broeders uit andere kerken wordt 
volledig erkend, maar niet op zo’n wijze dat een normaal lid-
maatschap van de gemeente tot de mogelijkheden behoort. De doop is 
en blijft de ultieme toetssteen van gehoorzaamheid, en daarmee van 
geloof. Deze principiële stellingname wordt - net zoals in de vorige 
gemeentelijke variant - door een inconsequente avondmaalspraxis 
doorkruist. Het avondmaal wordt namelijk oecumenisch gevierd, 
omdat de aanwezige gelovigen uit andere kerken expliciet worden 
uitgenodigd om deel te nemen. Echter, de liturgisch gevierde eenheid 
van christenen aan de tafel van de Heer, raakt onmiddellijk in 
tegenspraak met het fundament van de plaatselijke gemeente (d.w.z. 
de statutaire inrichting), wanneer deze zich voor een volledig 
lidmaatschap op de voltrekking van de geloofsdoop baseert. Het 
gevolg is dat de aards vormgegeven en de liturgisch vierende 
gemeente uit elkaar gaan lopen en er een vorm van gemeentelijk 
dualisme ontstaat. In deze tweeslachtigheid ontspint zich een wirwar 
van wet en evangelie, die zich op alles kan beroepen behalve op het 
Nieuwe Testament. De pragmatische oplossingen die we tegenkomen 
in alle rechtspositionele varianten van de ‘vriendenstatus’, lossen dit 
probleem niet op maar zetten het alleen maar in de ijskast. De 
vriendenstatus betreft immers een oplossing voor een theologisch 
probleem waar we ons geen raad mee weten. Ondertussen staat dit 
dilemma al zolang in de koeling, dat het door de inmiddels wijd-
verspreide statutaire verankering diep ingevroren is geraakt en zelfs 
tot een respectabel instituut is uitgegroeid. De gedocumenteerde 
pogingen om de vriendenstatus te voorzien van een bijbels funda-
ment, zijn daarvoor een teken aan de wand.29 Het gevolg is dat er een 

                                                
28 De UBG Ede-‘Siloam’ en de UBG Arnhem-Centrum kennen o.a. dit beleid. 
29 In de enquête uit 2010 wijzen enkele baptistengemeenten op een oudtestamentische 
parallel, te weten de relatie van het volk Israël tot de ‘vreemdelingen die bij jullie 
wonen’. Genoemd worden in dit verband Ex.  12:38: ‘[…] terwijl er bovendien een grote 
groep mensen met allerlei herkomst met hen meetrok’ en Num. 11:4 ‘Het samenraapsel 
van vreemdelingen dat met hen meetrok, was onverzadigbaar, en ook de Israëlieten 
begonnen weer te klagen’. Andere gemeenten zien ook een parallel in de relatie van 
Jezus tot zijn kring van discipelen: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor 
je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen 
slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, 
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb’ (Joh. 
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gemeenschap van ‘eerste’ en ‘tweede’ klas is gecreëerd. Voor het 
tweede klas reizen in de coupé van de soteriologie is het eenvoudige 
geloof in Christus voldoende. Voor het eerste klas reizen in de 
ecclesiologische coupé van de ware bijbelse gemeente is er echter nog 
iets extra’s nodig: het geldig toegangsbewijs van de geloofsdoop. 
Theologisch gezien wordt de ecclesiologie daarmee boven de 
soteriologie gesteld, een manoeuvre die in strijd lijkt met het Nieuwe 
Testament.  
 
4. De open gemeentestructuur 
In een klein deel van het Nederlandse baptisme heeft er een relatieve 
ontkoppeling plaatsgevonden tussen de doop en het lidmaatschap, 
waardoor een gemeentestructuur is ontstaan die nog meer ‘open’ 
genoemd kan worden. De genoemde theologische problemen van de 
twee voorgaande gemeentetypes worden hier grotendeels door op-
gelost. Het gaat niet alleen om gemeenten die altijd al oecumenisch 
waren ingesteld, maar ook om een paar gemeenten die een proces van 
evangelicalisering hebben ondergaan.30 Het gevolg van deze relatieve 
openstelling is wel dat het naambordje ‘baptistengemeente’ wordt 
vervangen door een wat kleiner en meer bescheiden exemplaar. 
Binnen de groep open gemeenten komen we twee varianten tegen, die 
we van elkaar willen onderscheiden in een principiëlere en een meer 
pragmatische vorm. 
De principiëlere vorm van de open gemeentestructuur gaat ervan uit 
dat de eenheid van het geloof uiteindelijk een groter gewicht 
toegemeten moet krijgen dan de eenheid in doopvisie. Dit betekent 
voor deze gemeenten dat de geloofsdoop de normale weg tot het 
lidmaatschap is, maar dat er een uitzondering kan worden gemaakt 
voor mensen die als kind zijn gedoopt. Het betreft gelovigen die 
belijdenis hebben gedaan, de geloofsdoop erkennen als de doop van 
het Nieuwe Testament, maar er moeite mee hebben om zelf de doop 
te ondergaan. Voor hen bestaat dan de mogelijkheid om toch lid te 
worden van de gemeente. De gemeente doopt echter alleen mensen 

                                                                                                     
15: 13-15). Of men wijst op Joh. 10:16: ‘Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit 
deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem 
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.’ Onduidelijk blijft hoe deze 
gemeenten precies de relatie zien van deze tekstgedeelten tot de hedendaagse groep 
vrienden, waarbij het niet meer gaat om een nationaliteit of om de relatie tot Jezus, 
maar doorgaans om een verschil in dooptraditie. Vgl. Van der Woude, ‘Een vriend 
opnemen’, p.50. 
30 Zie voor een beschrijving van deze verschillende typen: De Vries, Gelovig gedoopt, pp. 
298-302. 
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op de belijdenis van hun geloof in Jezus Christus en er is geen sprake 
van dat zuigelingen worden gedoopt. Als mensen geen belijdenis van 
hun geloof hebben gedaan, wordt van hen wel verwacht dat zij zich 
laten dopen. Deze situatie komt voor in de geünieerde baptisten-
gemeenten van Heerenveen, ’s-Gravenhage,31 Stadskanaal-Noord, 
Wageningen i.o.,32 en in de onafhankelijke baptistengemeente Alphen 
a/d Rijn-‘Ichthus’. 
De meer pragmatische vorm van de open gemeentevisie vinden we 
terug in UBG Ede-‘Op Doortocht’, UBG Assen en UBG Utrecht ‘Silo’. 
Het verschil met de vorige open gemeente-variant is dat ervoor is 
gekozen de rechtspositie van vrienden zo groot mogelijk te maken, 
zodat er in de praktijk vrijwel geen verschillen zijn tussen de taken en 
verantwoordelijkheden van leden en vrienden. Vrienden hebben in de 
gemeentevergadering dan ook stemrecht, met uitzondering van 
stemmingen over het wijzigen van statuten en richtlijnen. Ook 
kunnen vrienden leidinggevende en pastorale taken op zich nemen, 
met uitzondering van het oudste- en diakenschap. In gemeenten van 
beide varianten gaven betrokken secretarissen toe dat naast theo-
logische overwegingen ook opportunistische motieven een rol hebben 
gespeeld om te komen tot de wijziging van het beleid.  
Net als de vorige twee gemeentestructuren (‘beperkt gesloten’ en 
‘beperkt open’) vinden we deze open vormen van gemeente-zijn zo 
niet terug in de tijd van het Nieuwe Testament. De basisgedachte 
bestaat uit het vasthouden aan de apostolische opdracht van doop op 
belijdenis van geloof, behalve op één punt: in de specifieke vraag van 
vandaag rond doop en lidmaatschap van gelovigen die als kind zijn 
gedoopt, geldt de kernovertuiging vanuit het Nieuwe Testament dat 
het geloof in Jezus Christus als Heer bepalend is voor het deel zijn van 
het lichaam van Christus. De motivatie hiervoor is dat de doop niet 
een onnodige muur mag vormen in de eenheid van het plaatselijke 
lichaam van Christus. Vanuit het hoofd wordt het lichaam 
opgebouwd in eenheid. Op deze manier krijgt de eenheid van ieder 
die bij Christus hoort, concreet handen en voeten binnen het ene 
lichaam. Eén voorganger bracht het als volgt onder woorden: 
‘Eigenlijk nemen we alvast een voorschot op de hemel.’ 

                                                
31 De statuten van de UBG ’s-Gravenhage bieden ook ruimte voor gelovigen die in de 
rooms-katholieke kerk zijn gedoopt en het vormsel hebben ondergaan: ‘leden van de 
gemeente zijn degenen die […] in een andere geloofsgemeenschap zijn gedoopt en 
belijdenis van hun geloof hebben gedaan, respectievelijk zijn gevormd’ (Statuten en 
huishoudelijk reglement Den Haag 24-08-2009, art. 6.1.1.b). 
32 Het betreft hier het Wageningse gemeentestichtingsproject van de UBG Ede-‘Op 
Doortocht’, dat op weg is om een zelfstandige gemeente te worden. 
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In evaluerende zin kunnen de volgende kritische vragen gesteld 
worden: hoe kan er in deze gemeentepraktijk worden vastgehouden 
aan het belang van de doop door onderdompeling op belijdenis van 
geloof? Wordt de kinderdoop op deze wijze niet impliciet erkend? 
Vinden mensen die al lid zijn de vrijheid om zich te laten dopen in 
navolging van Jezus en worden zij hierin aangemoedigd? Komt in 
deze overtuiging niet te weinig nadruk te liggen op het denomina-
tionele, op het ‘baptist-zijn’ van ons gemeentelijke leven, ten gunste 
van de eenheid van het lichaam van Christus? Zijn we ons wel 
voldoende bewust van de noodzaak om de Heer van de doop na te 
volgen in zijn doop? Werkt dit niet ook vrijblijvendheid in de hand op 
andere terreinen, wanneer er tolerant wordt omgegaan met de 
doopvisie van de gemeente? Welk voorbeeld wordt er gegeven aan de 
jongeren in de gemeente? Zullen zij de stap in het doopwater nog wel 
zetten?  
Tot zover de typologie van het hedendaagse baptisme.  
 
Chaotisch beeld 
Het is een paradox dat de relatie tussen de doop en de gemeente, twee 
zaken waar we als baptisten zoveel belang aan hechten, kan leiden tot 
een dergelijke wirwar van overtuigingen en praktijken. Het chaotische 
beeld dat zo ontstaat, zorgt voor een aantasting van de in vroeger 
tijden zo vanzelfsprekend en robuust ervaren baptistische identiteit. 
Het bekende refrein uit het boek Rechters lijkt van toepassing: ‘In die 
dagen was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen 
ogen goed was’ (17:6). Historisch kan dit ontbrekende koningschap 
worden verklaard vanuit de vroege verwerping van het  ‘eenheids-
criterium’: bij de oprichting van de Unie in 1881 is er voor gekozen 
om de eenheid van de uniegemeenschap niet in eenheid van belijden 
te zoeken, maar in een zeer beknopte beginselverklaring. 33 Dit werd 
bewust gedaan om ‘vrij onderzoek in de Heilige Geest’ niet te 
blokkeren en tevens te waarborgen ‘dat alle broeders vrijheid hebben 
om hunne gedachten in alle bescheidenheid des Heiligen Geestes uit 
te spreken.’34 Alle belangrijke theologische discussies werden daarom, 
en worden nog altijd, lokaal gevoerd. Elke plaatselijke gemeente zoekt 
naar de wil van de Heer en neemt van daaruit beslissingen.  

                                                
33 Vgl. De Vries, Gelovig gedoopt, pp. 157-158.  
34 G.A. Wumkes, De Opkomst en Vestiging van het Baptisme in Nederland (Sneek, 1912), pp. 
249-257. De ABC-gemeenten hanteren overigens wel een centralistisch eenheidsmodel. 
Zo bevatten de statuten van de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten een credo 
dat fungeert als eenheidsprincipe (art. 2A), en beijvert het bestuur van de ABC-
gemeenten zich voor gemeentelijke eenheid in ‘leer en leven’. 
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Hoewel het panoramische beeld van het baptisme er wanordelijk 
uitziet, zien we beslist geen ordeloosheid wanneer we de kijker 
richten op een willekeurige afzonderlijke  gemeente. Op lokaal niveau 
is er vaak een goed gereguleerde status quo met een   plausibiliteits-
structuur die gebaseerd is op een zekere interne logica. In de meeste 
baptistengemeenten met een statutair vastgelegde vriendenstatus, 
geven de telefonisch ondervraagde raadsleden namelijk aan dat zij 
niet ontevreden zijn over het leden-vriendensysteem dat in hun 
gemeente wordt gehanteerd. En in acht van de gemeenten waar mee 
gesproken is, zijn in de afgelopen jaren enquêtes gehouden onder 
vrienden, of heeft men gespreksavonden met vrienden belegd, 
waaruit bleek dat de meesten van hen er ook zo over denken. 
Kennelijk mag er worden geconstateerd dat het model voorziet in een 
behoefte en voor een groot deel ook voldoet aan de verwachtingen.35 
Nog minder dan het leden-vriendensysteem staat de doop door 
onderdompeling in onze kring ter discussie, ook niet onder de 
vrienden van de gemeente. De doop van het Nieuwe Testament is de 
doop door onderdompeling op belijdenis van geloof en deze wordt 
door alle baptisten onderschreven. Er zijn dan ook geen gevallen 
bekend van gemeenten waar er gesproken is over de invoering van 
een dubbele dooppraktijk, van zowel kinderdoop als geloofsdoop, een 
praktijk die in de Vrije Evangelische Gemeenten al vele decennia 
gemeengoed is. 
De doop door onderdompeling op belijdenis van geloof is een door 
ons gemeenschappelijk ervaren waarheid die onze vaders en moeders 
in de loop der eeuwen en na intensieve Schriftstudie hebben ontdekt 
en tegen alle klerikale en dogmatische bevoogding dapper hebben 
verdedigd, ondanks hevige vervolging en niet zelden ten koste van 
hun eigen leven.36 En hoewel deze volharding niet leidde tot brede 

                                                
35 Tot dezelfde conclusie komt Gerard van der Woude, in: ‘Een vriend opnemen’, pp. 11-
12. 
36 De dopers waren in de periode 1525 tot ongeveer 1575 het slachtoffer van zware 
vervolgingen. Alleen al in Nederland werden naar schatting 3500 dopers door de 
inquisitie opgepakt en maar liefst 1400 van hen vonden daarbij de dood, meestal op de 
brandstapel. Doopsgezinden die gepakt werden, stonden zeer pijnlijke folteringen te 
wachten. Om er voor te zorgen dat zij in de laatste momenten van hun leven op de 
brandstapel niet over het verkeerde evangelie zouden kunnen spreken, werden hun 
tongen met tongschroeven aan het gehemelte vastgemaakt. Vgl. J. Bosma en P. Visser, 
Gedoopt, vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland, Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 
35/36 (Hilversum 2011), pp. 5-6. Zie voor het martelaarschap in het vroege Zwitserse en 
Zuid-Duitse doperdom, O.H. de Vries, Leer en praxis van de vroege dopers (Leeuwarden, 
1982), en H.A. Bakker, De weg van het wassende water (Boekencentrum: Zoetermeer, 
2008). 
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overtuigingskracht in het kerkelijke landschap, heeft het baptisme er 
toch altijd voor gezorgd dat de vraag naar de juiste doop binnen het 
protestantisme omstreden is gebleven, waarbij de theologisch intel-
ligentste aanzetten tot de motivering van de doop van gelovigen (en 
contra de doop van zuigelingen) opmerkelijk genoeg zijn gekomen 
van vertegenwoordigers uit de kerken, die deze praxis niet algemeen 
voorstaan.37 Het is te hopen dat wij dezelfde theologische durf zullen 
vinden, om de vragen die op ons af komen met betrekking tot de 
doop en het lidmaatschap van de gemeente, in de toekomst samen te 
beantwoorden. 

                                                
37 Om slechts enkele studies te noemen, zij verwezen naar K. Barth, Kirchliche Dogmatik 
IV, 4 (Zürich, 1967); K. Blei, De kinderdoop in diskussie (Kampen, 1981); J. Moltmann, 
Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie (München, 1975), 
pp. 252-268; E. Jüngel, Barth-Studien (Gütersloh, 1982), pp. 246-314. 
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Bijbels-theologische duiding van het landschap 
door drs. Marco Rotman 

 
 
 
Inleiding 
Het spreken over de doop in de christelijke gemeente begint met de 
vraag: ‘Wat zegt het Nieuwe Testament nu eigenlijk over de doop?’ 
Het beantwoorden van deze vraag is echter nog niet zo eenvoudig. 
Dat heeft twee redenen. In de eerste plaats wordt op zoveel plaatsen 
in het Nieuwe Testament naar de doop verwezen, met zo’n grote 
rijkdom aan beelden en nuances, dat een bespreking die recht wil 
doen aan alle aspecten de kaders van dit hoofdstuk, of zelfs van dit 
boekje, ver overstijgt.38 Dit wordt alleen al duidelijk wanneer we de 
omvang in ogenschouw nemen van de boeken die de afgelopen 
decennia over dit onderwerp verschenen zijn. In de tweede plaats 
vinden we nergens in het Nieuwe Testament een volledig uitgewerkte 
dooptheologie. Veel verwijzingen naar de doop vinden plaats ‘in het 
voorbijgaan’, waarbij de doop als vanzelfsprekendheid wordt ver-
ondersteld. En toch, er valt ook een heleboel wél te zeggen. Hoe rijk 
de schakering aan beelden, of theologische nadrukken, met betrek-
king tot de doop ook is, er zijn een paar duidelijke hoofdlijnen die 
door heel het Nieuwe Testament heen telkens terugkeren en kennelijk 
behoren tot de kern van het nieuwtestamentisch spreken over de 
christelijke doop. 
In dit hoofdstuk staan we allereerst stil bij de achtergrond van de 
christelijke doop. Vervolgens gaan we in op de theologische betekenis 
van de christelijke doop, waarbij we ons uitgangspunt kiezen in de 
manier waarop het Nieuwe Testament deze betekenis onder woorden 
brengt. We zullen zien dat daarmee niet alle vragen van vandaag 
beantwoord zijn; in onze tijd spelen nu eenmaal andere vragen met 
betrekking tot de doop dan in de tijd van het Nieuwe Testament. In 
de derde paragraaf halen we daarom naar voren welk licht het 
Nieuwe Testament werpt op deze vragen (in het bijzonder de 
kinderdoop en de wijze waarop gedoopt werd). Ten slotte volgen nog 
enkele hermeneutische overwegingen. 

                                                
38 Zie onder meer G.R. Beasley-Murray, Baptism in the New Testament (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1962; repr. Carlisle: Paternoster, 1997); Lars Hartman, ‘Into the Name of the 
Lord Jesus’. Baptism in the Early Church (SNTW; Edinburgh: T&T Clark, 1997); Everett 
Ferguson, Baptism in the Early Church. History, Theology, and Liturgy in the First Five 
Centuries (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), pp. 99-198. 
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Achtergrond 
 
Woorden 
De meest gebruikte woorden in het Nieuwe Testament voor ‘dopen’ 
en ‘doop’ zijn baptizoo en baptisma. Soms vinden we de verwante 
woorden baptoo en baptismos. Het gebruik van deze woorden in de 
Griekse literatuur laat zien dat de betekenisvelden van de woorden 
elkaar grotendeels overlappen en dat baptoo en (in iets mindere mate) 
baptizoo vrij normale woorden waren voor het ‘onderdompelen’ van 
een voorwerp of het eigen lichaam in een vloeistof, zoals water of olie 
(soms echter ook was of honing).39 In de Septuaginta (de Griekse 
vertaling van het Oude Testament) functioneren de woorden enkele 
malen als synoniem van louoo ‘wassen’. In de geschiedenis van 
Naäman, die zich moest wassen in de Jordaan om gereinigd te 
worden van melaatsheid, worden louoo en baptizoo afgewisseld (2 Kon. 
5:1-14). 
In enkele deuterocanonieke boeken vinden we het woord met 
betrekking tot Joodse rituele wassingen (Sirach 34:30; Judit 12:7), wat 
toentertijd inhield dat men geheel onderging in een reinigingsbad.40 
Zo’n reinigingsbad (of miqwe) was gewoonlijk een rechthoekig, in de 
rotsen uitgehouwen en met pleisterwerk afgewerkt bad, voorzien van 
traptreden waarlangs men in het bad kon afdalen. Vaak had deze trap 
een gescheiden op- en neergang, zodat men na gereinigd te zijn niet 
over hetzelfde deel van de trap omhoog ging als waar men eerder in 
onreine staat in het bad was afgedaald. Van dergelijke reinigings-
baden zijn bij opgravingen vele voorbeelden teruggevonden. Verre-
weg de meeste daarvan stammen uit de periode van circa 150 voor 
Christus tot 70 na Christus,41 dat wil zeggen juist de tijd van het 
Nieuwe Testament en de periode daarvoor. 

                                                
39 Baptizoo komt bovendien vaak voor in contexten waar geweld een rol speelt. In 
letterlijke zin kan het dan gaan om een verdrinkingsdood (Lucianus, Timon 44) of een 
zinken van een schip (Cassius Dio 37,58,3), maar in het verlengde daarvan kan het ook 
meer in algemene zin een gewelddadige dood aanduiden. In het NT vinden we dit 
woordgebruik met betrekking tot de dood van Jezus (Mar. 10:38-39; Luc. 12:50). In het 
spreken over de christelijke doop spelen deze connotaties echter geen rol, vandaar dat 
ze in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing worden gelaten. 
40 Dat reinigingsbaden plaatsvonden door onderdompeling blijkt uit de vorm van de 
gevonden miqwa’ot. Vgl. ook de bepalingen in het gelijknamige mishnatraktaat, die 
impliceren dat het water heel het lichaam, geen lichaamsdeel uitgezonderd, moet raken 
(bv. mMiqw. 8,5-9,4). Deze bepalingen hebben pas in de tweede eeuw n.Chr. hun 
uiteindelijke, uitgewerkte vorm gekregen, maar de ideeën die eraan ten grondslag 
liggen werden vermoedelijk in de eerste eeuw al nageleefd. 
41 Zie J.D. Lawrence, Washing in Water. Trajectories of Ritual Bathing in the Hebrew Bible 
and Second Temple Literature (SBL Academia Biblica 23; Leiden: Brill, 2006), hoofdstuk 5. 
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Johannes de Doper 
De christelijke doop staat in het verlengde van de doop van Johannes. 
De doop van Johannes vindt zijn achtergrond in toenmalige Joodse 
reinigingspraktijken, al klinkt op de achtergrond vermoedelijk ook de 
echo van Ezechiël 36, waar gezegd wordt dat in het laatst der dagen 
de HERE zijn volk zal reinigen door rein water over hen te 
sprenkelen. De sterke eschatologische nadruk in de prediking van 
Johannes maakt duidelijk dat dit ‘laatst der dagen’ is aangebroken: het 
ingrijpen van de HERE zelf staat voor de deur. Er komt ‘een sterkere 
die na mij komt’, die zal dopen in Geest en in vuur – een verwijzing 
naar zowel verlossing (Geest) als oordeel (vuur). In het Nieuwe 
Testament wordt duidelijk dat de doop van Johannes verwijst naar 
Jezus. Hij is de sterkere die verlossing brengt en die uiteindelijk ook 
zal oordelen. 
De doop van Johannes vormt als het ware de opmaat naar de 
christelijke doop en het wekt dan ook geen verbazing dat er duidelijke 
overeenkomsten zijn. Anders dan toenmalige Joodse rituele 
wassingen, was de doop van Johannes een eenmalig gebeuren, dat 
men onderging als blijk van bekering en dat verband hield met 
vergeving van zonden (Marcus 1:4). Volgens sommige nieuw-
testamentici had de doop van Johannes dan ook reeds een initia-
torisch karakter: de doop markeert het gaan behoren tot de 
profetische beweging van Johannes de Doper. Anderen menen echter 
dat hiervoor onvoldoende aanwijzingen zijn en dat deze opvatting te 
sterk ‘terugleest’ vanuit de christelijke doopopvatting. 
Hoewel de christelijke doop van die van Johannes is afgeleid en 
ondanks de overeenkomsten tussen beide dopen, zijn ze niet identiek. 
In het Nieuwe Testament worden ze dan ook duidelijk onder-
scheiden. Wanneer Paulus in Efeze een groep ‘leerlingen’ aantreft die 
uitsluitend de doop van Johannes kent, blijkt deze doop niet 
toereikend (Hand. 19:1-6): de christelijke doop veronderstelt geloof in 
Jezus (vs. 4), vindt plaats in de naam van Jezus (vs.5) en is verbonden 
met de gave van de Geest (vs. 2-3,6). De eerste twee (geloof en de 
verbondenheid met Jezus) behoren tot de kern van het nieuw-
testamentisch spreken over de christelijke doop (deze worden in de 
twee paragrafen hieronder verder uitgewerkt). Een verband tussen 
doop en Geestesgave vinden we ook op sommige andere plaatsen, 
maar is in het Nieuwe Testament als geheel minder nadrukkelijk 
aanwezig dan de twee andere aspecten. In elk geval wordt in de 
context van Handelingen 19 duidelijk dat de doop in de naam van 
Jezus de vervulling is van de door Johannes de Doper aangekondigde 
doop met de Geest. Zo wijst Lucas (de schrijver van Handelingen) 
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erop dat Jezus ‘de Komende’ en ‘de Sterkere’ is die door Johannes de 
Doper werd aangekondigd. 
 
Betekenis van de doop 
In deze paragraaf staan we stil bij de betekenis van de doop. Het gaat 
ons er daarbij niet zozeer om hoe er in de loop van de kerk- en 
dogmengeschiedenis over de doop gesproken is, maar welke theo-
logische nadrukken het Nieuwe Testament zelf legt. Omwille van de 
leesbaarheid is de bespreking gecentreerd rond de verschillende 
thema’s die in het nieuwtestamentisch spreken over de doop een 
belangrijke rol spelen. 
 
Geloof, doop en discipelschap 
Door heel het Nieuwe Testament heen, is er een nauwe verbinding 
tussen doop, geloof en het gaan leven als discipel van Jezus.42 
Wanneer mensen tot het geloof in Jezus komen, volgt de doop vrijwel 
direct. Als op Petrus’ prediking op de eerste pinksterdag ongeveer 
drieduizend mensen tot bekering komen, worden zij nog diezelfde 
dag gedoopt (Hand. 2:41). Als de hoge Ethiopische ambtenaar op de 
terugreis naar zijn land door Filippus’ prediking tot het inzicht komt43 
dat Jezus als Knecht des Heren plaatsvervangend gestorven is, laat hij 
zich direct dopen zodra ze langs een water komen (Hand. 8:26-40). 
Als de gevangenbewaarder in Filippi tot geloof komt, wordt hij nog 
diezelfde nacht met al zijn huisgenoten gedoopt (Hand. 16:33-34). De 
doop is dan ook als het ware het antwoord op de bekering en 
markeert het beginpunt van het leven als christen. 
Dit komt ook naar voren in het zendingsbevel: ‘Ga dus op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze 
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ (Mat. 
28:19-20). In deze afscheidswoorden van Jezus ligt de nadruk op de 

                                                
42 Zie, naast de in noot 1 genoemde werken onder meer O. Hofius, ‘Glaube und Taufe 
nach dem Zeugnis des Neuen Testaments’, ZThK 91 (1994), pp. 134-156 (hoewel ik zijn 
conclusies m.b.t. dooppraktijk niet onderschrijf). 
43 In de oorspronkelijke tekst wordt de bekering niet nadrukkelijk genoemd, maar 
gezien de wijze waarop Lucas elders bekering en doop met elkaar verbindt, is deze in 
de tekst wel degelijk geïmpliceerd. Latere overschrijvers hebben hieraan meer nadruk 
willen geven en voegen na de vraag ‘wat is er tegen dat ik gedoopt wordt’ (8:36) toe: 
‘En hij zei tot hem, als u met uw hele hart gelooft, is het toegestaan. En hij antwoordde: 
ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is’ (of, in een ander handschrift: ‘ik geloof 
in Jezus de Zoon van God’). 
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opdracht discipelen te maken,44 wat dan concreet gestalte krijgt 
doordat mensen gedoopt worden en leren alles te doen wat Jezus 
bevolen heeft.45 De doop markeert hier als het ware het beginpunt van 
de weg als discipel van Jezus. 
Ook theologisch gezien is de doop nauw verbonden met geloof. In de 
Galatenbrief noemt Paulus in één adem geloof, het kindschap van 
God, doop en het bekleed zijn met Christus. In de Kolossenzenbrief 
wordt de doop beschreven als een vereenzelviging met de dood (of 
eigenlijk: begrafenis) en opstanding van Christus, die gegrond is in 
het geloof in de werking van God die Christus uit de doden heeft 
opgewekt. De nauwe relatie tussen geloof en doop blijkt verder 
doordat over beide dezelfde dingen worden gezegd. Beasley Murray 
geeft daar een aantal treffende voorbeelden van: 

De Geest wordt gegeven door de doop volgens Hand. 2:38, 1 
Kor. 12:13, maar op geloof in Gal. 3:2, 14. Het nieuwe leven 
door de Geest wordt gegeven in de doop volgens Tit. 3:5, Joh. 
3:5, maar op geloof in Joh. 1:12-13. Het beërven van het 
koninkrijk is voor de gedoopten in Joh. 3:5, maar voor 
gelovigen in Marc. 10:15,  Joh. 3:14-18, 5:24, 20:31. Een schrijver 
van het Nieuwe Testament doet de volgende samenvattende 
uitspraak: ‘De doop behoudt’ (1 Pet. 3:21; HSV); een andere 
doet de nog meer typerende bewering: ‘Want uit genade bent u 
zalig geworden, door het geloof’ (Ef. 2:8; HSV); (…).46 

Geloof en doop hebben dan ook alles met elkaar te maken. Geloof 
leidt tot de doop, die aan dit geloof uitdrukking geeft. 
Tegelijkertijd is de doop de zichtbare bevestiging en verankering 
van de zegeningen die God de gelovige schenkt. 
 
‘In de naam van Jezus’ 
De doop wordt in het Nieuwe Testament beschreven als een doop ‘in 
de naam van Jezus’. In de Griekse tekst is deze uitdrukking in 

                                                
44 Dat blijkt hieruit, dat dit werkwoord als enige in de gebiedende wijs staat 
(mathèseusate). De overige werkwoorden in het zendingsbevel worden als deelwoord 
gebruikt (poreuthentes, baptizontes en didaskontes) en zijn zo afhankelijk van mathèseusate 
‘maak discipelen’. 
45 W.D. Davies en D.C. Allison, Matthew (ICC; London: T&T Clark, 1988-1997), p. 3, 686. 
46 Beasley-Murray, Baptism, p. 273: ‘The Spirit is given through baptism according to 
Acts 2.38, 1 Cor. 12.13, but to faith in Gal. 3.2, 14. The new life of the Spirit is given in 
baptism according to Tit. 3.5, Jn. 3.5, but to faith in Jn. 1.12-13. The inheritance of the 
kingdom is for the baptized in Jn. 3.5 but for faith in Mk. 10.15, Jn. 3.14-18, 5.24, 20.31. 
One New Testament writer makes the summary statement, ‘Baptism saves you’ (1 Pt. 
3.21); another makes the yet more characteristic assertion, ‘By grace you have been 
saved through faith’ (Eph. 2.8); (…).’ 
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verschillende variaties opgenomen,47 wat duidelijk maakt dat er nog 
geen sprake is van een vaste doopformule, maar de rode draad in de 
verschillende formuleringen is dat de doop in verband wordt 
gebracht met de naam van Jezus. De trinitarische formule, die in de 
latere christelijke traditie gebruikelijk werd, vinden we in het Nieuwe 
Testament alleen in het zendingsbevel aan het slot van het 
Matteüsevangelie (Mat. 28:19). Al vroeg in de kerkgeschiedenis keert 
deze doopformule terug, namelijk in de Didachè (begin 2e eeuw na 
Christus). Van een vaste formulering is ook in deze tijd echter nog 
geen sprake, zoals blijkt uit de kleine variaties in verwoording in de 
beide keren dat de trinitarische doopformule in de Didachè vermeld 
wordt.48 Dat er in de tijd van het Nieuwe Testament nog geen vaste 
doopformule was, maakt overigens duidelijk dat we een doop ‘in de 
naam van Jezus’ en een doop ‘in de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest’ niet tegen elkaar moeten uitspelen. De verschillende 
formuleringen bestonden naast elkaar en er zijn geen aanwijzingen 
dat deze als rivaliserend ervaren werden. 
In de uitdrukking ‘in de naam van Jezus’ verwijst de ‘naam’, in lijn 
met het oudtestamentisch taalgebruik, naar de persoon van Jezus. Dit 
wordt bevestigd door de afwisseling van uitdrukkingen als ‘gedoopt 
in de naam van Jezus Christus’ (bv. Hand. 2:38; 10:48) met ‘gedoopt in 
Christus’ (Gal. 3:27; vgl. Rom. 6:3 ‘in Christus Jezus’). Maar wat houdt 
deze uitdrukking in? 
Een vrij gangbare opvatting is dat de uitdrukking ‘in de naam van 
Jezus’ aangeeft dat de gelovige voortaan zijn eigendom is.49 Deze 
opvatting is gebaseerd op de manier waarop de uitdrukking ‘in de 
naam van’ (eis to onoma) in buitenbijbelse Griekse teksten voorkomt. 
Het is daar een vrij technische term, die functioneert in het econo-
misch verkeer, in het bijzonder het bankwezen. Een bankrekening 
stond op iemands naam, en wanneer daar geld op gestort werd, 
gebeurde dit ‘in de naam van’ de eigenaar van die bankrekening. 
Tegenwoordig is er echter in toenemende mate kritiek op deze 
opvatting. En niet zonder reden. Want in het Grieks mag de uitdruk-
king ‘in de naam van’ dan niet erg gangbaar zijn, de Hebreeuwse en 
Aramese equivalenten zijn dat wel. In het Oude Testament komen we 

                                                
47 Zie voor een overzicht Davies en Allison, Matthew, p. 3, 685. 
48 Did. 7:1 en 7:3. In de eerste passage worden lidwoorden vermeld (evenals in 
Matteüs), in de tweede ontbreken ze. 
49 Bv. A. Oepke, ‘βάπτω’, TDNT 1, 539-540; R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments 
(UTB 630; Tübingen: Mohr Siebeck, 19849), p. 140; H. Thyen, Studien zur Sunden-
vergebung im Neuen Testament und seinen alttestamentlichen und jüdischen Voraussetzungen 
(FRLANT 96; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970), p. 147. 
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de uitdrukking verschillende malen tegen, ook met betrekking tot 
godsdienstige handelingen, zoals zegenen ‘in de naam van God’ 
(Deut. 10:8). Het mag duidelijk zijn dat deze achtergrond veel dichter 
bij het nieuwtestamentisch woordgebruik ligt, dan de vrij technische 
terminologie uit het bankwezen in de Grieks-Romeinse wereld.50 In 
het oudtestamentisch taalgebruik drukken de woorden uit dat de 
handeling in kwestie (bijvoorbeeld het zegenen) in een nauwe relatie 
staat tot God. Degene die zegent houdt God in gedachten en voert de 
handeling uit als representant van God en tot zijn eer. Hij of zij mag 
verwachten dat God aan de handeling zijn kracht verleent (in het 
voorbeeld van Deut. 10:8: dat Hij zich aan de zegen verbindt en zo 
ook daadwerkelijk zegent). Wanneer we dit toepassen op het nieuw-
testamentisch spreken over de doop ‘in de naam van Jezus Christus’, 
kan dit vermoedelijk het beste zo worden uitgelegd, dat dit enerzijds 
inhoudt dat degene die doopt dit doet als representant van Jezus 
Christus en anderzijds dat de dopeling zich door de doop bijzonder 
toewijdt aan de persoon van Christus.51 
 
Dood en opstanding van Christus 
Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament komt duidelijk 
naar voren dat de doop ‘in de naam van Jezus’ in het bijzonder zijn 
grond vindt in zijn dood en opstanding. Hierboven is reeds 
Kolossenzen 2:12 genoemd, waar de doop uitdrukking geeft aan het 
met Christus begraven en opgestaan zijn. Een vergelijkbare gedachte 
vinden we in Romeinen 6. 
Op zichzelf is Paulus’ betoog in Romeinen 6 niet zozeer ingegeven 
door het verlangen een dooptheologie te beschrijven, maar vormt het 
een verdediging tegen de beschuldiging dat zijn evangelieboodschap 
(‘niet meer onder de wet, maar onder de genade’) wetteloosheid in de 
hand zou werken (6:1-2). Immers, Paulus leert dat we ‘niet meer 
onder de wet, maar onder de genade’ zijn. Maar in zijn verdediging 
tegen de beschuldiging van wetteloosheid geeft Paulus misschien wel 
de meest uitgewerkte visies op de doop in heel het Nieuwe 
Testament. Paulus betoogt dat het juist vanwege de doop is dat de 
beschuldiging van wetteloosheid geen grond vindt. Immers, in de 
doop – en Paulus veronderstelt dat zijn hoorders/lezers die hebben 
ondergaan – vindt een vereenzelviging plaats met de dood van 
Christus: ‘wij zijn door de doop met Hem begraven in zijn dood, 

                                                
50 Zie bv. Hartman, Into the name, pp. 40-42. 
51 J.D.G. Dunn, Unity and Diversity in the New Testament. An Inquiry into the Character of 
Earliest Christianity (London: SCM, 20063), p. 170. 
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opdat zoals Christus is opgewekt uit de doden door de majesteit van 
de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen’ (vs. 4, 
HSV). De reden dat Paulus over de doop spreekt, is dan ook omdat 
juist in de doop het ‘dood voor de zonde’ en het ‘wandelen in nieuw 
leven’ tot uiting komt. De doop is dan ook meer dan alleen een 
verwijzing naar het werk van Christus: het is een vereenzelviging met 
zijn dood, in de verwachting van de opstanding.52 Zoals Christus in 
zijn dood een einde heeft gemaakt aan de heerschappij van de zonde 
over de mensheid, zo zijn zij die in Christus zijn, zij die zich door de 
doop met zijn dood vereenzelvigd hebben, bevrijd van de macht van 
de zonde over hun leven. 
Dat Paulus deze woorden inleidt met de retorische vraag ‘weten jullie 
soms niet dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt 
is?’ (vs. 3) impliceert bovendien dat wat Paulus hier zegt, in elk geval 
in de kern niet nieuw is voor zijn lezers in Rome, maar dat Paulus zijn 
betoog fundeert op een gedeelde overtuiging. Waarschijnlijk werd de 
doop reeds in de allervroegste prediking in verband gebracht met 
Jezus’ dood en opstanding, zij het vermoedelijk in een nog wat 
minder uitgewerkte vorm dan bij Paulus.53 Mogelijk vindt de 
symboliek mede zijn grond in de manier waarop Jezus verwees naar 
zijn aanstaande dood, als een ‘doop’ waarmee Hij ‘gedoopt’ zou 
worden (Marc. 10:38; Luc. 12:50). 
Een voorbeeld van een vergelijkbare symboliek buiten de brieven van 
Paulus, vinden we in de eerste brief van Petrus (1 Pet. 3:18-22).54 De 
apostel geeft aan dat zoals Noach en zijn gezin door het water heen 
gered werden, de gelovigen gered worden door de doop. Niet omdat 
de doop een reiniging van het lichaam is (zoals bij een ‘gewoon’ bad, 
of bij een Joods reinigingsbad, dat het lichaam reinigt van rituele 

                                                
52 Een verschil met Kol. 2 is dat in Rom. 6:5 de opstanding van de gelovige als iets 
toekomstigs geduid wordt (de doop identificeert de gelovige met Christus’  dood en 
begrafenis en geeft de zekerheid dat wij uiteindelijk ook met Hem zullen opstaan), 
terwijl in Kol. 2 het delen in de opstanding van Christus aan het moment van de doop 
gekoppeld wordt. Deze nadrukken moeten echter niet al te sterk tegen elkaar worden 
uitgespeeld. Ook in Rom. 6 is een mede levend worden met Christus in de doop 
geïmpliceerd (vs. 4 ‘wandelen in nieuwheid van leven’, vs. 11), anticiperend op de 
uiteindelijke opstanding der doden. Bovendien is ook de eschatologie van Kolossenzen 
een nog niet geheel gerealiseerde eschatologie. Volgens Peter O’Brien kunnen de 
verschillen in nadruk goed verklaard worden vanuit de verschillende achtergronden 
waartegen beide brieven geschreven zijn; zie P.T. O’Brien, Colossians, Philemon (WBC 44; 
Waco: Word Books, 1982), pp. 119-121. 
53 A.J.M. Wedderburn, ‘Hellenistic Christian Traditions in Romans 6?’, NTS 29 (1983), 
pp. 337-355. 
54 Dit tekstgedeelte bevat verschillende moeilijke exegetische en theologische vragen, 
maar wat over de doop wordt gezegd, is redelijk duidelijk. 
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onreinheid), maar omdat de doop wijst op innerlijke reiniging: het is 
het gebed van of om55 een schoon geweten tot God. Deze werking van 
de doop is volgens de apostel gegrond in de opstanding van Jezus 
Christus (1 Pet. 3:21). Het is de opstanding van Christus die aan de 
doop zijn reddende en reinigende kracht verleent. 
 
Reiniging 
In het zojuist genoemde vers is reeds sprake van reiniging, of meer 
concreet vergeving van zonden, die in de doop tot uitdrukking komt. 
Ook in het boek Handelingen komt dit aspect van de doop enkele 
malen duidelijk naar voren (Hand. 2:38; vgl. 22:16). De christelijke 
doop staat in dit opzicht in het verlengde van de doop van Johannes, 
waarvan eveneens (en in vrijwel dezelfde woorden) wordt gezegd dat 
deze dient ‘tot vergeving van zonden’ (Luc. 3:3). 
Ook elders in het Nieuwe Testament wordt op zo’n manier over de 
doop gesproken. Als bijvoorbeeld Paulus spreekt over de zondige 
levensstijl die sommige Korintiërs voor hun bekering kenmerkte, dan 
onderscheidt hij deze sterk van de levensstijl die nu van hen verwacht 
mag worden, want – zo zegt hij – ‘jullie zijn gewassen, jullie zijn 
geheiligd, jullie zijn gerechtvaardigd in de naam van de Here Jezus 
Christus en door de Geest van onze God’ (1 Kor. 6:11). Het eerste van 
de drie werkwoorden en de uitdrukking ‘in de naam van de Here 
Jezus Christus’ maken duidelijk dat Paulus hier verwijst naar de 
doop. Vergeving van zonden, heiliging en rechtvaardiging worden 
hier dan ook aan de doop verbonden. 
Iets vergelijkbaars vinden we in de Hebreeënbrief. De Hebreeën-
schrijver moedigt de gelovigen aan in te gaan in het hemelse heilig-
dom, waar Christus de hogepriester is. Zij mogen daar binnengaan 
dankzij het bloed van Christus, die door zijn dood de weg naar het 
heiligdom heeft vrijgemaakt (Heb. 10:19-20). Enkele verzen verderop 
wordt dit toegepast op de gelovige, van wie ‘het hart (door 
besprenkeling) gereinigd is van een slecht geweten en het lichaam met 
rein water gewassen is’ (vs.22). Het vers zinspeelt op de priester-
wijding van Aäron en zijn zonen – de voorwaarde om in het (aardse) 
heiligdom dienst te mogen doen. Bij deze wijding werden zij gebaad 
in water en met bloed van het offer (en zalfolie) besprenkeld (Ex. 
29:4,20; Lev. 8:6,30).  

                                                
55 Beide vertalingen zijn mogelijk, afhankelijk van hoe men in dit vers de genitivus 
opvat. In deze context lijkt de vertaling ‘gebed om een goed geweten’ het beste te 
passen. Zie de bespreking bij dit vers in P. Achtemeier, 1 Peter (Hermeneia; 
Minneapolis: Fortress, 1996). 
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Evenzo worden de gelovigen gereinigd door ‘besprenkeling met 
bloed’ en ‘wassen met water’, zodat zij het hemelse heiligdom mogen 
binnengaan. De ‘besprenkeling met bloed’ verwijst daarbij naar het 
bloed van Jezus dat het hart reinigt van zonden (lett. ‘een slecht 
geweten’), het ‘wassen met water’ naar het water van de doop, dat het 
lichaam reinigt. De nauwe verbinding in dit vers tussen deze twee 
aspecten maakt duidelijk dat heel de mens, samengevat in ‘hart’ en 
‘lichaam’, reiniging ontvangt. Zoals ‘hart’ en ‘lichaam’ niet los van 
elkaar kunnen bestaan, zo geldt dat ook voor ‘doop’ en ‘reiniging’. Ze 
hangen ten nauwste met elkaar samen, waarbij de doop het uiterlijke 
teken is van de reiniging van het innerlijk door het bloed van Jezus.56 
 
Doop en ethiek 
De doop heeft ook een uitwerking richting de nieuwe levenswandel 
van de gelovige. In de bespreking van Romeinen 6 hierboven is daar 
reeds kort naar verwezen. De vereenzelviging met de dood en 
opstanding van Christus maakt dat de gelovige niet meer door de 
zonde beheerst wordt, maar daar in Christus van bevrijd is. Op basis 
van de doop behoren christenen niet langer toe aan de heerschappij 
van de zonde, maar vallen zij onder de heerschappij van Christus. 
Paulus roept zijn hoorders dan ook op in hun levenswandel niet 
langer te gehoorzamen aan de zonde, maar te leven zoals dat past bij 
dienaren van Christus (vs. 12-23). Zo leidt de bevrijding van zonde, 
die plaatsvindt door de vereenzelviging met Christus’ dood in de 
doop (vs. 4-11), tot toewijding en tot het eeuwige leven, in tegen-
stelling tot de zonde, die leidt tot de dood (vs. 22-23). 
 
Heilige Geest 
Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt de doop in 
het bijzonder in verband gebracht met de Heilige Geest. In de 
hierboven reeds genoemde verwijzing naar de doop in 1 Korintiërs 
6:11 wordt de reiniging, rechtvaardiging en heiliging die in de doop 
tot uiting komt, zowel verbonden met de naam van Jezus als met de 
werking van de Geest (vgl. ook 1 Kor. 12:13). In Titus 3:5 wordt de 
doop ‘een bad ... van vernieuwing van de Heilige Geest’ (d.w.z. een 
door de Heilige Geest bewerkte vernieuwing) genoemd. En in het 
boek Handelingen komt verschillende keren naar voren dat het juist 
in verband met de doop is dat gelovigen de Geest ontvangen (Hand. 

                                                
56 Vgl. de bespreking in J.D.G. Dunn, Baptism in the Holy Spirit (SBT 15; Chatham: SCM, 
1970), pp. 211-214. 
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2:38; vgl. 9:17-18) en juist op dit punt verschilt de christelijke doop van 
die van Johannes (vgl. Hand. 19:1-6). 
Tegelijkertijd is het duidelijk dat de gave van de Geest niet exclusief 
aan de doop verbonden kan worden. Daarvoor is het spreken over de 
relatie tussen doop en Geest te divers. Als we alleen al kijken naar de 
voorbeelden die in het boek Handelingen genoemd worden, dan zien 
we soms een nauw verband tussen waterdoop en Geestesgave (Hand. 
2:38). Andere keren echter, lezen we alleen over de doop, zonder dat 
de gave van de Geest genoemd wordt (Hand. 8:39),57 of juist anders-
om over de gave van de Geest zonder dat er sprake is van waterdoop 
(Hand. 2:1-4). Soms wordt de Geest ontvangen bij of direct na de doop 
(Hand. 19:6), soms pas enige tijd later (Hand. 8:12-17) en soms gaat de 
gave van de Geest vooraf aan de waterdoop (Hand. 10:44-48). Deze 
grote diversiteit vraagt om terughoudendheid in het verwoorden van 
de theologische relatie tussen waterdoop en Geestesgave. Anderzijds 
is het ook niet terecht de twee los van elkaar te zien, daarvoor worden 
ze op teveel plaatsen in het Nieuwe Testament met elkaar in verband 
gebracht. We kunnen ons voorzichtig aansluiten bij de woorden van 
Beasley-Murray, die stelt: ‘in Handelingen en de Brieven is de doop 
hét moment van de gave van de Geest en het werk van de Geest in de 
gelovige’.58 Tegelijkertijd is het echter goed in het achterhoofd te 
houden dat de Geest is als de wind: Hij waait waarheen Hij wil, maar 
het is voor mensen niet te voorspellen vanwaar Hij komt of waar Hij 
gaat (vgl. Joh. 3:8). 
 
Doop en de gemeente 
De bespreking hierboven zou gemakkelijk de indruk kunnen wekken 
dat de doop uitsluitend een zaak is tussen de Christus en de gelovige. 
Niets is echter minder waar. De doop wordt in het Nieuwe Testament 
duidelijk in het kader van de gemeenschap geplaatst. Dit wordt 
vooral uitgewerkt in de brieven van Paulus, al komt dezelfde 
gedachte ook elders in het Nieuwe Testament naar voren, bijvoor-
beeld als direct volgend op de vermelding van de doop van 3000 
nieuwe gelovigen op de eerste pinksterdag vermeld wordt dat op die 
dag 3000 zielen aan de gemeenschap van gelovigen werden 
toegevoegd (Hand. 2:41). 
 

                                                
57 Er wordt in dit vers wel gesproken over een wonderbaarlijke werking van de Geest, 
maar dan met betrekking tot Filippus (die doopte), niet met betrekking tot degene die 
gedoopt werd. 
58 Beasley-Murray, Baptism, p. 275: ‘in the Acts and Epistles baptism is the supreme 
moment of the impartation of the Spirit and of the work of the Spirit in the believer’. 
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In Galaten 3 maakt Paulus duidelijk dat wie door het geloof aan 
Christus toebehoort, deel heeft aan de zegenrijke beloften die God aan 
Abraham heeft gedaan. Paulus verwijst in dat verband ook naar de 
doop: 

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus 
Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u met 
Christus bekleed. Daarbij is er niet langer Jood of Griek, slaaf of 
vrije, man of vrouw, want allen zijn jullie één in Christus Jezus. 
(Gal. 3:26-28) 

Dat er in Christus ’niet langer Jood of Griek, niet langer slaaf of vrije’ 
is, vinden we ook elders in het Nieuwe Testament in een context 
waarin aan de doop gedacht is (1Kor. 12:13;59 Kol. 3:11; vgl. Hand. 
2:39). Het gaat hier vermoedelijk dan ook om een vroege liturgische 
formulering die in de christelijke gemeente in verband met de doop 
gebruikt werd.60 De woorden belijden dat alles wat menselijkerwijs 
onderscheid maakt tussen de ene persoon en de andere geen rol meer 
speelt. De woorden geven daarmee dan ook uitdrukking aan de 
eenheid van de gemeente. 
In de gemeente van Korinte werd die eenheid ernstig bedreigd. Er 
blijken verschillende groepen te zijn; sommigen associëren zichzelf 
met Petrus, anderen met Paulus, weer anderen met Apollos en nog 
weer anderen zetten zich daartegen af door te zeggen dat zíj van 
Christus zijn (1 Kor. 1:18-24). Vermoedelijk is de grond voor de 
verdeeldheid erin gelegen dat de Korintiërs zich in het bijzonder 
associeerden met degene door wie zij gedoopt zijn. In elk geval 
verwijst Paulus naar de doop in zijn reactie op de situatie: ‘zijn jullie 
soms in de naam van Paulus gedoopt?’ De gedachte achter deze 
retorische vraag is dat de doop hen niet met Paulus (of Petrus, 
Apollos, of wie dan ook maar) heeft verbonden, maar met Christus. 
De doop ‘in de naam van Jezus Christus’ verbindt de gelovige met 
Hem. Omdat alle gelovigen deze doop ontvangen hebben, en omdat 
Christus – zoals Paulus met een retorische vraag benadrukt – niet 
gedeeld is (vs. 13), mag de gemeente dit ook niet zijn. Zo vormt de 
doop voor Paulus mede de basis om de gelovigen op te roepen samen 
een gemeente te zijn die een eenheid vormt. 
 
Verderop in de eerste Korintebrief vinden we nog een uitspraak die 
betrekking heeft op eenheid van de gemeente in verband met de 

                                                
59 Als het in dit vers inderdaad over de waterdoop gaat, zie de bespreking hieronder. 
60 Zie onder meer de bespreking bij deze verzen in H.D. Betz, Galatians: A Commentary 
on Paul’s Letter to the Churches in Galatia (Hermeneia; Philadelphia: Fortress, 1979). 
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doop: ‘want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, 
hetzij Jood, hetzij Griek, hetzij slaaf, hetzij vrije’ (1Kor. 12:13). Maar 
over welke doop gaat het hier? Er is onder uitleggers geen 
overeenstemming over de vraag of Paulus hier spreekt over de 
werking van de Geest die in de waterdoop de gelovigen samensmeedt 
tot één lichaam van Christus,61 of dat hij spreekt over een Geestes-
doop (waarbij, net als bij Johannes de Doper, de gave van de Geest in 
doopterminologie wordt uitgedrukt) die de gemeente tot eenheid 
maakt.62 Vooral omdat eerder in de brief het woord ‘doop’ uitsluitend 
is gebruikt met betrekking tot de waterdoop (1Kor. 1:10-17; 6:11) en 
vanwege de hierboven besproken uitdrukking ‘hetzij Jood, hetzij 
Griek, hetzij slaaf, hetzij vrije’ valt er het meest voor te zeggen om 
(met de meeste exegeten) aan te nemen dat in dit vers verwezen 
wordt naar de werking van de Geest, verbonden aan de waterdoop. 
Maar ook als men een andere visie is toegedaan, is het op grond van 
de andere hierboven besproken teksten duidelijk dat de doop een 
gemeentevormende uitwerking heeft. 
 
Vragen van vandaag 
De thema’s die hierboven ter sprake zijn gekomen, sluiten aan bij de 
nadrukken die in de verschillende nieuwtestamentische teksten over 
de doop naar voren komen. Verschillende vragen die vandaag de dag 
relevant zijn met betrekking tot visies op de doop in de christelijke 
gemeente zijn daarbij nog niet aan de orde geweest – kennelijk omdat 
deze in de tijd van het Nieuwe Testament niet ter discussie stonden. 
In het bijzonder gaat het daarbij om de vraag of ook kinderen gedoopt 
werden en om de vraag op welke wijze de doop plaatsvond. Hoewel 
deze thema’s in de tekst niet nadrukkelijk naar voren komen, is het 
toch nuttig te zien welk licht het Nieuwe Testament op deze kwesties 
werpt. 
 
Kinderdoop en het Nieuwe Testament? 
Wanneer we in het Nieuwe Testament lezen over mensen die gedoopt 
worden, gaat het telkens om mensen die daar bewust voor kiezen, 
mensen die in de doop belijdenis afleggen van hun geloof in Jezus als 
de van God gezonden Messias. De doop is in het Nieuwe Testament 
dan ook duidelijk een doop op geloof, bediend aan mensen die zelf 
een geloofskeuze gemaakt hebben. Maar is dit een principieel 
theologisch uitgangspunt, of gaat het hier om een toevalligheid? 

                                                
61 Zo bv. Beasley-Murray, Baptism, pp. 167-171; Ferguson, Baptism, p. 153. 
62 Zo bv. Dunn, Baptism, pp. 127-131. 
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Immers, de gedoopte gelovigen die in het Nieuwe Testament 
genoemd worden komen immers geen van allen uit ‘christelijke 
gezinnen’, alleen al omdat er voor de eerste pinksterdag nog geen 
‘christelijke gezinnen’ waren. Op verschillende manieren is wel naar 
voren gebracht dat de praktijk van het dopen van zuigelingen wel 
degelijk voortbouwt op nieuwtestamentische gegevens. 
 
In plaats van de besnijdenis? 
Nogal eens wordt gesteld dat de doop in de plaats is gekomen van de 
besnijdenis. De implicatie is dan dat zoals de besnijdenis werd uit-
gevoerd aan zuigelingen (op de achtste dag na de geboorte), behalve 
bij proselieten die op latere leeftijd tot het jodendom overgingen, dit 
ook zou gelden voor de doop. Het Nieuwe Testament biedt echter niet 
of nauwelijks grond voor deze gedachte. Integendeel, als inderdaad 
de doop in plaats van de besnijdenis was gekomen, waarom heeft 
Paulus dan zoveel te stellen met mensen die leren dat de heidenen die 
in Christus de God van Abraham zijn gaan dienen, zich alsnog 
moeten laten besnijden? Waarom zou hij dan niet eenvoudigweg aan 
de gelovigen in Galatië, Rome, Kolosse en al die andere plaatsen 
schrijven dat zij geen besnijdenis nodig hebben, omdat zij reeds de 
doop ontvangen hebben? 
Ook Kolossenzen 2:11-13, de plaats in het Nieuwe Testament waar 
doop en besnijdenis in één adem genoemd worden, zegt niet dat de 
doop de plaats van de besnijdenis heeft ingenomen. Blijkens de 
analogie in deze verzen tussen Christus en de gelovige, kan ‘de 
besnijdenis van Christus’ hier het beste worden opgevat als een 
metafoor voor het ‘afleggen van het lichaam’, dat wil zeggen Christus’ 
dood aan het kruis. Het gaat vermoedelijk dan ook niet om de 
besnijdenis die Hij op de achtste dag na zijn geboorte ontving.63 Met 
andere woorden, Paulus zegt hier dat gelovigen in Kolosse zich niet 
hoeven laten besnijden omdat zij in de doop, door de vereenzelviging 
met de ‘besnijdenis’ – de dood – van Christus, een ‘innerlijke’ 
besnijdenis hebben ontvangen, een besnijdenis die niet door 
mensenhanden wordt verricht. Deze ‘innerlijke besnijdenis’ vindt 
plaats door het ‘uittrekken van het lichaam van zondig vlees’, dat wil 
zeggen het afzweren van de oude levenswandel, zoals dat gebeurt in 
de bekering. Deze innerlijke besnijdenis was ook al beoogd onder het 
oude verbond en wordt daar eveneens in verband gebracht met 
bekering tot God (Deut. 30:1-6).  

                                                
63 Peter T. O’Brien, Colossians, p. 117; Ferguson, Baptism, p. 159. 
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Ook op andere plaatsen waar Paulus spreekt over een innerlijke 
besnijdenis (‘besnijdenis van het hart’), wordt deze niet specifiek met 
de doop in verband gebracht, maar met het vernieuwende werk van 
de Geest (Rom. 2:28-29; vgl. Fil. 3:1-3), die het ‘zegel’ is voor de 
gelovigen (2 Kor. 1:21-22; Ef. 1:13), zoals de besnijdenis het zegel was 
van het oude verbond. Kortom, Kolossenzen 2 zegt niet dat de doop 
in plaats van de besnijdenis is gekomen, waarbij het ene ritueel (of, zo 
men wil, ‘sacrament’) heeft plaatsgemaakt voor het andere. Waar het 
Paulus zowel in Romeinen 2 (zonder verwijzing naar de doop) als in 
Kolossenzen 2 (met een verwijzing naar de doop) om te doen is, is dat 
het nieuwe verbond zich niet kenmerkt door handelingen die aan het 
uiterlijk geschieden, maar door innerlijke vernieuwing, verbonden 
aan de bekering en bewerkt door de Heilige Geest. 
 
Geheiligd in de ouders? 
In de tweede plaats wordt ter rechtvaardiging van de kinderdoop 
soms gewezen naar Paulus’ woorden dat kinderen geheiligd zijn in de 
ouders (1 Kor. 7:14). Wanneer we echter de context in ogenschouw 
nemen, blijkt Paulus toch iets anders te bedoelen. De problematiek die 
in de omliggende verzen aan de orde komt (vs. 10-16), heeft te maken 
met de situatie waarin een gelovige gehuwd is met een ongelovige. 
Vermoedelijk kende de christelijke gemeente in Korinte verschillende 
gelovigen die in deze situatie zaten; zij waren tot geloof in Christus 
gekomen, maar hun huwelijkspartners niet. Omdat zij bovendien 
meenden dat de omgang (in het bijzonder de seksuele omgang) met 
de ongelovige partner hen zou verontreinigen, vonden zij dat zij maar 
beter konden scheiden, omdat een heilige levenswandel anders niet 
mogelijk zou zijn. Paulus roept deze vrouwen echter op bij hun 
ongelovige man te blijven. Een van de argumenten die hij daarbij 
aanhaalt, is ‘de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de 
ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers 
uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.’ De wijze waarop Paulus 
in dit vers argumenteert, maakt duidelijk dat de plaats van de 
kinderen niet ter discussie stond. Paulus zegt nu: wat voor jullie 
kinderen geldt, dat geldt ook voor de ongelovige echtgenoot of 
echtgenote: zij zijn ‘geheiligd’ in de gelovige huwelijkspartner. 
Er is onder uitleggers veel discussie wat in dit vers nu precies met 
‘heilig’ bedoeld wordt. Waar het niet om gaat, is behoud of een 
veronderstelde bekering. Immers, de ongelovige wordt nog steeds 
gekenschetst als ongelovige en hoewel er hoop is voor zijn of haar 
behoud, staat dit behoud nog niet vast (vs. 16). Als dat geldt voor de 
ongelovige partner, dan ook voor de kinderen, over wie in dit vers 
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immers in dezelfde woorden gesproken wordt. Vermoedelijk kunnen 
we het ‘geheiligd’ hier dan ook het beste opvatten in die zin dat zij 
behoren tot een heilige levenssfeer:64 de ongelovige partner wordt, 
evenals de kinderen, betrokken in de heiligheid van de gelovige 
echtgenoot of echtgenote. Het gevolg daarvan is (en dat is de 
relevantie van het argument voor Paulus’ betoog) dat zij zonder 
bezwaren gehuwd kunnen blijven en als man en vrouw blijven leven; 
de omgang met een ongelovige echtgenoot of echtgenote veront-
reinigt de gelovige niet. Op ‘behoud’ of ‘een veronderstelde weder-
geboorte’ of iets dergelijks heeft dit vers echter geen betrekking. 
 
Het hele huis? 
In de derde plaats wordt vaak verwezen naar de voorbeelden uit het 
Nieuwe Testament waar gezegd wordt dat iemand ‘met heel 
zijn/haar huis’ wordt gedoopt (Hand. 16:15,33; 18:8; 1 Kor. 1:16). Wat 
wordt echter bedoeld met die zinsnede ‘met heel zijn/haar huis’? 
Duidelijk is dat we niet aan een modern westers gezin moeten 
denken, waarbij ‘heel zijn/haar huis’ zou bestaan uit vader, moeder 
en kinderen. In de Grieks-Romeinse wereld gaat het om heel het 
huishouden, een ‘extended family’, waartoe in welgestelde kringen 
(en daar komen alle vier de nieuwtestamentische voorbeelden uit) ook 
slaven en slavinnen behoorden. De vraag is dus niet: ‘als hier geen 
kinderen bedoeld wordt, waarom wordt er dan over een ‘huis’ 
gesproken?’ – zo’n huishouden kon immers uit zeer veel mensen 
bestaan, ook als kinderen niet werden meegerekend. Waar het om 
gaat is of de zinsnede impliceert dat ook kinderen gedoopt werden, of 
niet. 
De teksten in kwestie zelf geven onvoldoende aanknopingspunten om 
deze vraag met zekerheid te beantwoorden. Onder exegeten zijn de 
meningen hierover dan ook verdeeld. In de twintigste eeuw heeft dit 
tot felle discussie geleid tussen Joachim Jeremias, die op grond van de 
achtergrond van het Oude Testament meende dat kinderen bij de 
formulering waren ingesloten, en Kurt Aland, die benadrukte dat dit 
niet noodzakelijkerwijs het geval is en dat de context per geval moet 
aangeven of deze conclusie terecht is of niet. Beide standpunten 
vinden vandaag de dag nog aanhangers. 

                                                
64 Vgl. voor een vergelijkbaar woordgebruik, zij het in een heel andere context, ook 
Rom. 11:16, waar op soortgelijke manier over het ‘geheiligd zijn’ van Israël gesproken 
wordt. Het gaat hier om een ‘apart gezet’ zijn voor God, maar (nog) niet om behoud – 
dit komt pas aan het eind van het hoofdstuk ter sprake (vs.26). Zie de bespreking bij 
G.D. Fee, The First Epistle to the Corinthians (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1987, 
repr. 1991), pp. 300-301. 
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Recentelijk heeft Andreas Lindemann beargumenteerd dat bij het 
gebruik van deze uitdrukking wel degelijk mede aan kinderen is 
gedacht.65 In zijn artikel geeft hij aan dat kinderen in de vroeg-
christelijke gemeente niet als onbelangrijk werden gezien. Dit gaat 
terug op het voorbeeld van Jezus zelf, die de kinderen niet wegzendt, 
maar hen tot Zich laat komen en hen zegent (Mar. 10:13-16). Ook wijst 
hij erop dat in de brieven van Paulus in de zgn. Haustafel (de 
gedeelten waar Paulus aanwijzingen geeft over hoe gelovigen in het 
alledaagse sociale leven met elkaar moeten omgaan) niet alleen 
spreekt tot mannen en vrouwen, slaven en heren en tot vaders, maar 
ook tot kinderen (Kol. 2:20; Ef. 6:1-3). Paulus’ brieven werden gelezen 
wanneer de gemeente samenkwam. Kennelijk waren er daarbij ook 
kinderen onder het gehoor. Op grond van Ef. 6:4 wijst Lindemann er 
verder terecht op dat vaders worden opgeroepen hun kinderen 
geloofsonderricht te geven. Hoewel Lindemann toegeeft dat de ‘met 
zijn/haar huis’ teksten geen duidelijk uitsluitsel geven over de vraag 
of kinderen daar wel of niet bij zijn inbegrepen, neemt hij op grond 
van de plaats die kinderen in de vroegchristelijke gemeente hadden 
aan dat dit wel degelijk het geval was.66  
De constateringen die Lindemann doet met betrekking tot de plaats 
van kinderen in de gemeente, namelijk dat kinderen er echt toe doen 
en onderwezen moeten worden in het geloof, zijn terecht. Ook zijn 
verwijzing naar Jezus die de kinderen zegent, is terecht. Jezus geeft 
daarmee aan dat kinderen niet buitengesloten mogen worden, maar 
dat zij onder zijn zegen staan. Deze bijzondere plaats van kinderen in 
de christelijke gemeente staat hier dan ook niet ter discussie. 
De stap die Lindemann zet richting de doop, is echter discutabel. 
James Dunn geeft dat in zijn bespreking van deze teksten ook aan. Hij 
wijst erop dat het verre van zeker is dat bij de ‘met heel zijn/haar 
huis’ teksten kleine kinderen zijn inbegrepen: ‘Hand. 16:15 – was 
Lydia getrouwd?; 16:34 – allen verheugden zich rond middernacht; 
18:8 – allen geloofden; 1 Kor. 16.15 – allen dienden.’67 
Met de nodige voorzichtigheid – immers de uitdrukking blijft voor 
meerdere uitleg vatbaar en de context geeft op dit punt onvoldoende 
uitsluitsel – lijkt de terughoudendheid van Dunn mij meer op zijn 
plaats dan de conclusie van Lindemann. Dit mede gezien de theo-
logische duiding die door heel het Nieuwe Testament aan de doop 

                                                
65 A. Lindemann, ‘… ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου (Eph 6.4): Kinder in 
der Welt des frühen Christentums’, NTS 56 (2010), pp. 169-190. 
66 Lindemann, pp. 185-186. 
67 Dunn, Unity and Diversity, p. 175. 
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wordt gegeven (in verbinding met geloof en discipelschap; het afleg-
gen van het oude, zondige leven in de vereenzelviging met Jezus’ 
dood). Deze theologische duiding is moeilijk te verenigen met het 
dopen van jonge kinderen en het ligt mijns inziens daarom ook niet 
voor de hand dat bij de uitdrukking ‘met heel zijn huis’ mede aan het 
dopen van kleine kinderen is gedacht. Dat wil niet zeggen dat 
kinderen buiten de kring van de gemeente zouden staan – integen-
deel, hierboven is reeds aangegeven dat ook zij er helemaal bij horen. 
Maar ze zijn nog op weg, zij zijn (in de woorden van 1 Korintiërs 7:14) 
geheiligd in de ouder(s), in de hoop (net als bij de ongelovige 
huwelijkspartner) dat ook zij eens zelf de keuze voor Christus zullen 
maken. 
 
Wanneer we vroegchristelijke teksten en archeologische bevindingen 
betrekken in de discussie, dan vinden we de vroegste duidelijke 
aanwijzing dat ook kinderen gedoopt werden bij Tertullianus, aan het 
eind van de tweede eeuw,68 al is het pas vanaf de vijfde/zesde eeuw 
dat de kinderdoop uitgroeide tot de gebruikelijke dooppraktijk. Tot 
aan de tijd van Augustinus was er veel discussie over de theologische 
rechtvaardiging van de kinderdoop.69 Op zichzelf geeft dit natuurlijk 
geen definitief uitsluitsel over de vraag of in het Nieuwe Testament 
ook jonge kinderen gedoopt werden, maar het geeft wel aan dat ook 
als dit al voorkwam, het eerder uitzondering was dan regel. 
 
Hoe werd er gedoopt? 
In het licht van de verschillende dooppraktijken die we vandaag de 
dag in christelijke gemeenten aantreffen, ligt de vraag voor de hand 
hoe er in de tijd van het Nieuwe Testament gedoopt werd. Hoewel dit 
nergens nadrukkelijk ter sprake komt, is er voldoende grond om te 
stellen dat doop door onderdompeling de normale manier van dopen 
was in de tijd van het Nieuwe Testament. Niet alleen is dit ver-
ondersteld in het gebruik van de woorden baptoo en baptizoo, maar ook 
is dit het meest aannemelijk in het licht van hoe Joodse reinigings-
praktijken functioneerden, waarbij het van belang was dat men met 
heel het lichaam onderging in het reinigingsbad. Deze beide onder-
werpen zijn hierboven reeds ter sprake gekomen met betrekking tot 
de achtergronden van de christelijke doop. 
Andere aanwijzingen dat in het Nieuwe Testament doop door onder-
dompeling verondersteld is vinden we in het gebruik van sommige 

                                                
68 Tertullianus, De Baptismo, p. 18. 
69 Zie de conclusies bij Ferguson, Baptism, pp. 856-857. 
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beelden die het Nieuwe Testament voor de doop gebruikt. De 
vergelijking met Jezus’ dood en begrafenis past goed bij de symboliek 
van onderdompeling. Ook de vergelijking van de doop met een ‘gaan 
door de zee’ (1 Kor. 10:1; vgl. 1 Pet. 3:20-21) lijkt onderdompeling te 
veronderstellen. 
Op welke wijze die onderdompeling plaatsvond, valt uit de tekst van 
het Nieuwe Testament zelf niet op te maken. Sommige vroeg-
christelijke bronnen gaan hier wel op in. Everett Ferguson concludeert 
in zijn lijvige studie naar de ontwikkeling van de doop in de eerste vijf 
eeuwen van het christendom dat de doop in de vierde en vijfde eeuw 
gewoonlijk als volgt werd bediend: degene die doopt staat, knielt of 
zit samen met de dopeling in het water en legt zijn hand op het hoofd 
van de dopeling. Vervolgens buigt hij de dopeling voorover, tot het 
hoofd geheel onder water is.70 Of deze manier van onderdompelen 
teruggaat tot in de tijd van het Nieuwe Testament of dat het gaat om 
latere ontwikkelingen valt echter niet te achterhalen. In elk geval geeft 
het wel aan dat, ondanks dat doop door onderdompeling in het 
Nieuwe Testament vermoedelijk de gebruikelijke vorm van dopen 
was, dit niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier gebeurde als dat 
vandaag de dag in onze gemeenten gebruikelijk is wanneer doop door 
onderdompeling wordt toegediend. 
 
Op enkele plaatsen in het Nieuwe Testament wordt de doop gevolgd 
door handoplegging, waarbij de Heilige Geest ontvangen wordt 
(Hand. 8:17; 19:6). Het is mogelijk dat dit een vaste praktijk weer-
spiegelt, maar daarover bestaat geen zekerheid. 
Het gebrek aan meer zekerheid over de vorm waarin de doop in de 
tijd van het Nieuwe Testament werd toegediend, illustreert hoe 
weinig aandacht hier in het Nieuwe Testament naar uitgaat. Het 
Nieuwe Testament maakt duidelijk dat het essentieel is dat gelovigen 
zich laten dopen, maar het hoe van de doop was kennelijk geen issue. 
In de tekst van het Nieuwe Testament is het dan ook de betekenis van 
de doop, niet de vorm waarin deze werd toegediend, die centraal 
staat. 
 
Hermeneutische overweging 
In bovenstaande bespreking is naar voren gekomen hoe nauw in het 
Nieuwe Testament de doop verbonden is met geloof en discipelschap, 
hoezeer de doop betrokken is op de persoon (‘de naam’) en het werk 
van Christus. Ook kwam naar voren dat de doop verband houdt met 

                                                
70 Ferguson, Baptism, pp. 857-858. 
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vergeving van zonden, de gave van de Heilige Geest en, door de 
Geest, het inlijven van de kersverse gelovige in het lichaam van 
Christus. We hebben bovendien gezien dat in de tijd van het Nieuwe 
Testament de doop werd bediend aan mensen die zelf tot het geloof in 
Christus gekomen zijn en dus ‘de jaren des onderscheids’ bereikt 
hebben; doop van jonge kinderen kwam vermoedelijk nog niet voor. 
De doop vond vermoedelijk plaats door onderdompeling. 
 
Als we vandaag de dag nadenken over de vragen rondom geloof en 
lidmaatschap, dan kunnen we er niet omheen dat onze situatie anders 
is dan die van de tijd van het Nieuwe Testament. 2000 jaar christelijke 
traditie maakt dan ook dat we niet één op één de stap kunnen maken 
van de nieuwtestamentische praktijk naar die van vandaag. In de tijd 
van het Nieuwe Testament (of in elk geval in de eerste decennia, de 
tijd waarover het boek Handelingen vertelt en de tijd waarin Paulus 
zijn brieven schreef) behoorden degenen die tot het geloof in Christus 
kwamen tot de eerste generatie christenen. Er waren nog geen mensen 
die tot het geloof kwamen nadat zij een christelijke opvoeding 
genoten hadden, laat staan dat zij een achtergrond hadden in een 
kerkelijke traditie waarin jonge kinderen gedoopt werden. Ook 
bestond een officieel lidmaatschap zoals wij dat vandaag de dag 
kennen, met een administratie, een onderscheid tussen ‘leden’ en 
‘vrienden’, en andere formele kenmerken nog niet in de tijd van het 
Nieuwe Testament. Deze verschillen roepen nieuwe, complexe vragen 
op, die duidelijk maken dat een vertaalslag nodig is. Maar hoe deze 
vertaalslag te maken? 
De vraag die in deze bundel vooral centraal staat, is hoe het zit met 
hen die in andere kerkelijke gemeenten als kind gedoopt zijn en zich 
later (als het ware) die doop hebben toegeëigend door bewust 
belijdenis af te leggen van het geloof in Christus. Zouden zij opnieuw 
bewust belijdenis moeten afleggen van het geloof in de geloofsdoop? 
Of is de volgorde van de heilsgebeurtenissen van ondergeschikt 
belang en mogen zij volwaardig lid worden van de gemeente zonder 
nieuwe doop? Is dit theologisch gezien een volwaardig alternatief, of 
ontbreekt er toch wat? Het maken van een hermeneutische vertaalslag 
is zelden eenvoudig en dat geldt ook hier. Niet voor niets worden 
deze vragen in de gemeentepraktijk nogal eens verschillend beant-
woord. Toch is het nuttig enkele overwegingen in te brengen die 
kunnen bijdragen aan het maken van een zorgvuldige afweging. 
 
Allereerst heeft het baptisme in het spreken over de doop altijd nauw 
willen aansluiten bij de wijze waarop in het Nieuwe Testament over 
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de doop gesproken wordt. Met overtuiging wordt de doop dan ook 
bediend op persoonlijke belijdenis van het geloof en hoe we ook met 
bovenstaande vragen omgaan, dit uitgangspunt staat niet ter 
discussie en moet ook niet ter discussie staan. De doop is de zichtbare 
belijdenis van persoonlijk, bewust geloof in Jezus Christus en vormt 
het begin van het leven als christen. In het ideale geval vindt de doop 
dan ook plaats niet al te lange tijd nadat iemand tot bewust geloof in 
Christus is gekomen (al is enige vorm van dooponderricht gewenst – 
ook in de tijd van het Nieuwe Testament was dit mogelijk reeds het 
geval).71 Wanneer iemand gedoopt is, wordt hij of zij erkend als lid 
van de gemeente. In het spreken over vragen rondom doop en 
lidmaatschap is en blijft dit het uitgangspunt. Kinderen hebben een 
erkende plaats in de gemeente, wat wordt geaccentueerd door jonge 
kinderen te zegenen en voor te stellen aan de gemeente, in de hoop 
dat zij zelf als zij ouder zijn een bewuste keuze voor het geloof in 
Jezus Christus zullen maken en zich dan (natuurlijk) laten dopen. 
 
Tegelijkertijd kan men zich op grond van het boek Handelingen 
afvragen of de volgorde waarin de heilsgebeurtenissen plaatsvinden 
wel van zo’n cruciaal belang is. In de bespreking van de relatie tussen 
de doop en de gave of werking van de Geest kwam reeds naar voren 
dat de volgorde waarin deze heilsgebeurtenissen plaatsvinden, niet 
eenduidig is. Het uitgangspunt lijkt voor Lucas te zijn dat doop en 
Geestesgave bij elkaar horen (Hand. 2:38), maar dit is, om allerlei 
redenen, in de praktijk niet altijd het geval (Hand. 8:12-17; 10:44-48). 
Mogen we dit principe ook toepassen op doop en belijdenis? Met 
andere woorden: is het erg wanneer de doop in de tijd voorafgaat aan 
de geloofsbelijdenis, zoals het geval is bij iemand die als jong kind 
gedoopt is en later bewust belijdenis van het geloof heeft afgelegd? Of 
raakt dit zozeer de essentie van de doop dat ook in deze situaties een 
doop op belijdenis nodig is? 
 
Nog een ander overweging komt uit het Paulusonderzoek. In het 
moderne Paulusonderzoek komt naar voren dat ‘werken der wet’ in 
de praktijk gemakkelijk kunnen gaan functioneren als obstakels die de 

                                                
71 Dit wordt in het Nieuwe Testament niet expliciet genoemd, maar dit lijkt op ver-
schillende plaatsen wel verondersteld te zijn, bijvoorbeeld in 1 Kor. 1 (waar verschil-
lende groepen zich verbonden wisten met Paulus, Apollos of Kefas [Petrus], van wie zij 
vermoedelijk dooponderricht ontvangen hadden en door wie zij vermoedelijk gedoopt 
waren). Zie ook J. Jumelet, ‘Paulus de Doper. Exegetische verkenning 1 Korintiërs 1:17’, 
Soteria 29/1 (2012), pp. 2-11. 
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eenheid van het lichaam van Christus bedreigen.72 Dit geldt in het 
bijzonder voor die ‘werken der wet’ die het onderscheid tussen Joden 
en niet-Joden benadrukken, namelijk besnijdenis-, feest-, en voedsel-
wetten. Daarom ook is Paulus er in bijvoorbeeld de Galatenbrief zo fel 
op dat niet-Joden die tot het geloof in Christus komen zich niet laten 
besnijden: het is immers alleen op grond van het geloof in Jezus 
Christus dat mensen deel worden van de gemeente van God, het 
nageslacht van Abraham. Besnijdenis voegt daar niets aan toe en dat 
kan ook niet, want besnijdenis geschiedt aan het lichaam, terwijl Gods 
Geest, die in het Nieuwe Verbond aan alle gelovigen gegeven wordt, 
werkt in het innerlijk. Waar het echter om gaat, is niet dat er 
principieel iets mis was met besnijdenis – immers dezelfde Paulus die 
aan de Galaten schreef ‘als jullie je laten besnijden zal Christus je geen 
nut doen’ (Gal. 5:2), liet volgens het boek Handelingen wel Timoteüs 
besnijden uit missionaire overwegingen (Hand. 16:1-3). Waar het om 
gaat, is dat besnijdenis in Galatië, evenals het naleven van de 
voedselwetten in Antiochië (Gal. 2:10-14), was gaan functioneren als 
een sjibbolet, dat onderscheid maakte tussen gelovigen. Het is de 
eenheid van de gemeente die bedreigd wordt. Vandaar dat Paulus 
benadrukt: er is geen behoud dan slechts door het geloof in Jezus 
Christus.  
Natuurlijk, de situatie tussen de ‘werken der wet’ in de Galatenbrief 
en de vragen rondom de doop zijn niet identiek. Er is een belangrijk 
theologisch verschil: de ‘werken der wet’ waarover Paulus spreekt (in 
het bijzonder besnijdenis-, feest- en voedselwetten) zijn niet meer 
nodig omdat de dood en opstanding van Christus ze overbodig heeft 
gemaakt. Besnijdenis geschiedt aan het uiterlijk, terwijl de Geest van 
Christus in het hart van de mens werkt. In die zin gaat de vergelijking 
niet op, want de doop is geenszins overbodig voor wie gelooft in 
Christus, integendeel. En toch, we zouden ons voorzichtig kunnen 
afvragen of er niet ook een belangrijke overeenkomst is met de 
situatie in Galatië. Is het ook hier niet zo dat de volgorde van de 
heilsgebeurtenissen (dat wil zeggen: doop met belijdenis tegenover 
doop met een belijdenis die pas jaren later wordt afgelegd) 
gemakkelijk tot een sjibbolet kan worden dat scheiding maakt tussen 
gelovigen en de eenheid van het lichaam bedreigt? Het is niet mijn 
bedoeling deze vraag hier te beantwoorden en juist vanwege de 
theologische verschillen met de ‘werken der wet’ is het goed ervoor te 
waken niet te snel een bevestigend antwoord te geven. En toch… 

                                                
72 Zie voor een bespreking M. Rotman, ‘Perspectieven op Paulus’, Soteria 29/1 (2012), 
pp. 12-28. 
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Zoals aan het begin van deze paragraaf al gezegd is: het maken van 
een hermeneutische vertaalslag is vaak niet eenvoudig. De vragen van 
vandaag zijn anders dan de kwesties die in de tijd van het Nieuwe 
Testament speelden en het Nieuwe Testament geeft dan ook niet altijd 
een rechtstreeks antwoord op de complexiteiten waar de christelijke 
gemeente vandaag mee worstelt. De overige bijdragen in deze bundel 
illustreren dat verschillende benaderingen mogelijk zijn en dat een 
zorgvuldige afweging geboden is. Ik hoop dat dit hoofdstuk mag 
bijdragen aan het maken van deze afweging en het kiezen van een 
koers in de omgang met de vragen rondom de doop waarvoor 
gemeenten zich vandaag gesteld zien. 
 
 
 
 
 
 

45



 

Het landschap bezien vanuit de traditie 
door drs. Teun van der Leer 

 
 
 
Het is alweer vele jaren geleden, maar ik herinner me het nog goed. 
Tijdens de gemeentevergadering lag een verzoek op tafel van iemand 
die na eerder elders tot geloof te zijn gekomen op zijn/haar belijdenis 
was besprenkeld en nu lid wilde worden van onze baptisten-
gemeente. Was daar een geloofsdoop door onderdompeling voor 
nodig, of was de geloofsdoop door besprenging in dit geval ook 
afdoende? De emoties liepen hoog op. Toen het de kant uit leek te 
gaan dat de geloofsdoop door besprenging afdoende was, stond een 
broeder op, wees naar de achterkant van de kerk en zei: ‘Als we dat 
toestaan, kunnen dat bordje bij de ingang er wel afschroeven’. Op dit 
bordje stond – zoals iedereen wist – het woord baptistengemeente. 
 
Dit voorval is typerend voor de thematiek die aan de orde is in dit 
boek. Het gaat me nu niet om de vraag of – zoals Jelle Horjus het in 
zijn bijdrage noemt – in dit geval een correctiedoop nodig is of niet, 
maar of in deze en dergelijke gevallen het beroep op onze baptisten-
traditie terecht is. Kun je zeggen dat een besluit tot open lidmaatschap 
in strijd is met onze baptistentraditie of ligt het genuanceerder?  
 
Om hier achter te komen duiken we in deze bijdrage de geschiedenis 
in. Eerst gaan we ruim 400 jaar terug en kijken we naar de ontstaans-
geschiedenis van het baptisme in Engeland. Daarna bekijken we de 
Nederlandse geschiedenis om te zien hoe een en ander zich daar 
ontwikkeld heeft.  
 
De doop heeft niet het eerste woord 
Hoewel onze naam anders doet vermoeden, ligt niet de visie op de 
doop ten grondslag aan het baptisme, maar de visie op de gemeente. 
Zoals de bekende historicus W.T. Whitley nooit moe werd te beweren: 
‘Het onderscheidende kenmerk van de baptisten is hun leer aan-
gaande de gemeente’.73 Ook Olof de Vries legt uit dat de doop een 
afgeleide is van de gemeente: ‘Centraal staat de vraag naar de ware 
christelijke gemeente. De nadruk op de geloofsdoop moet binnen deze 
context worden verstaan: de bediening van de geloofsdoop formeert 
                                                
73 ‘The distinctive feature about Baptists is their doctrine of the Church’ in W.T. Whitley, 
A History of British Baptists, rev. ed. (London: Kingsgate, 1932), p. 4.  
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een gemeente van gelovigen’.74 Renihan noemt de ecclesiologie zelfs 
‘de drijvende kracht van het baptisme’.75  
Het gaat in de wortels van het baptisme eerst en vooral om de zicht-
bare gemeente van gelovigen. Die wortels liggen in de beweging van 
puritanisme en separatisme in het Engeland van de 16e en 17e eeuw. 
Geïnspireerd door de Reformatie op het continent en ontevreden met 
de halfslachtigheid van de hervorming van de Engelse staatskerk, 
zochten zij naar de ware aard en bedoeling van de christelijke 
gemeente; eerst binnen (puriteinen), maar later ook buiten die kerk 
(separatisten). Veel van wat zich daar ontwikkelde, vinden we later in 
meer geprononceerde en soms geradicaliseerde vorm terug bij het 
baptisme. Denk bijvoorbeeld aan de zich ontwikkelende eisen en 
procedures rond lidmaatschap, waarbij belijdenis van geloof, kennis 
en begrip van de geloofsleer en een moreel aanvaardbare levens-
wandel, in toenemende mate werden aangevuld met de noodzaak van 
zichtbare tekenen van zaligmakende genade.76 Het persoonlijk getui-
genis dat meer en meer veld won, is tot op de dag van vandaag terug 
te vinden in de doop- en lidmaatschapsaanvaardingsprocedures van 
baptistengemeenten. Hoe is de doop hierbij een rol gaan spelen? Twee 
voorbeelden. In 1607 ontstond – na negen maanden van overleg en 
gebed - in de dorpjes Gainsborough en Scrooby in Noordoost-
Engeland een afgescheiden gemeente van gelovigen die zich had los-
gemaakt van de staatskerk.77 Basis van hun gemeenschap was de 
verbondstekst die elk lid persoonlijk uitsprak: 
 
 Ik verbind mij aan God en aan u allen, 
 om in Zijn wegen te wandelen, 
 zoals die ons bekend zijn of ons bekend gemaakt zullen worden, 

                                                
74 O.H. de Vries, Gelovig gedoopt. 400 jaar baptisme, 150 jaar in Nederland (Kampen: Kok, 
2009), p. 91. Vgl. ook H. Wheeler Robinson in The Life and Faith of the Baptists (Londen: 
Methuen, 1927), die het nog scherper zegt: ‘The Baptist stands or falls by his conception 
of what the church is; his plea for baptism becomes a mere archaeological idiosyncracy, 
if it is not the expression of the fundamental constitution of the Church’, p. 84. 
75 ‘Ecclesiology was the driving force behind the Baptist movement, and provided it 
with a self-conscious identity distinct from that of the Independents’. James M. 
Renihan, Edification and Beauty. The Practical Ecclesiology of the English Particular Churches, 
1675-1705 (Milton Keynes: Paternoster, 2008), p. 37. 
76 Zie voor deze ontwikkeling Edmund S. Morgan, Visible Saints. The History of a Puritan 
Idea (New York: University Press 1963, 19756), met name hoofdstuk 2 en 3, en De Vries, 
Gelovig gedoopt, pp. 39-41. 
77 ‘So many therfore of these whose harts the Lord had touched with heavenly zeale for 
his trueth, they shooke of this yoake of antichristian bondage, and as the Lord’s free 
people, joyned themselves (by a covenant of the Lord) into a church estate’, aldus W.T. 
David, Bradford’s History of Plymouth plantation (New York 1952), p. 31. 
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 naar ons beste vermogen, wat het ook kost, met de hulp van de Heer.78 
 
Korte tijd later moest deze gemeenschap uitwijken naar Amsterdam. 
Daar kwam één van de leiders, John Smyth, tot de overtuiging dat de 
doop op belijdenis van geloof de basis van gemeentevorming zou 
moeten zijn. De doop werd ‘de gestalte van het verbond met God en 
met elkaar’.79 Zo ontstond (achteraf geconcludeerd) de eerste bap-
tistengemeente in 1609 in Amsterdam. Eerst was er dus de keuze voor 
de gemeente van gelovigen en als gevolg daarvan de keuze voor de 
doop van gelovigen. 
Een kleine dertig jaar later zien we hetzelfde proces bij het ontstaan 
van de eerste ‘Particular Baptist Church’ in Londen.80 De zogenaamde 
JLJ-kerk81 ontwikkelde zich tussen 1616 en 1644 van een anglicaanse 
parochiekerk met sterk puriteinse inslag, tot een separatistische en 
uiteindelijk min of meer baptistische kerk, als in 1644 de derde 
predikant Jessey zich door Knollys laat dopen door onderdom-
peling.82 Dit was het slotstuk van een lang proces waarin een aantal 
interessante markeringsmomenten zijn aan te wijzen m.b.t. het 
doopvraagstuk. Achtereenvolgens worstelt men met en organiseert 
men bijeenkomsten ‘wth Prayer & in much Love’83 rond de volgende 
vragen:  

                                                
78 ‘I covenant with God and with one another, to walk in His ways, made known or to 
be made known unto us, according to our best endeavours, whatsoever it shall cost us, 
the Lord assisting us.’ Zie: J. Bakker, John Smyth. De stichter van het baptisme (Proefschrift 
Rijksuniversiteit Utrecht 1964; Wageningen: Veenman & Zonen, z.j.), pp. 48-49. 
79 De Vries, Gelovig gedoopt, p. 46. 
80 Via John Smyth en zijn kompaan Thomas Helwys ontstaan de zgn. General Baptist 
Churches, terwijl later in Londen de zgn. Particular Baptist Churches ontstaan. Deze 
termen hebben betrekking op het geloof in een algemene (general) verzoening (het heil is 
beschikbaar voor ieder die het wil aanvaarden, wel te onderscheiden van alverzoening!) 
en een beperkte (particular) verzoening (alleen bestemd voor de uitverkorenen). In 
Engeland zullen beide lichamen ruim twee en een halve eeuw naast elkaar bestaan. 
Mede onder invloed van de Opwekkingsbeweging in de 18e eeuw groeien zij in de 19e 
eeuw naar elkaar toe en gaan in 1891 op in één nieuwe Britse Unie.  
81 Genoemd naar de drie predikanten die deze gemeente achtereenvolgens gediend 
hebben, namelijk Jacob (1616-1622), Lathrop (1622-1634) en Jessey (1637-1663). 
82 H. Leon McBeth, A Sourcebook for Baptist Heritage (Nashvile: Broadman, 1990), p. 29. 
Dit was niet de eerste doop door onderdompeling. Die vond al in 1642 plaats in een 
andere groep in Londen, zie hieronder. 
83 Citaat uit het zgn. Kiffin Manuscript dat een vrij gedetailleerd verslag doet van 
ontwikkelingen in de JLJ-kerk in de jaren dertig en veertig van de 17e eeuw. Het wordt 
toegeschreven aan de koopman en prominente leider van de Particular Baptists, William 
Kiffin, maar zowel het auteurschap als de betrouwbaarheid van de historische 
weergave is nog altijd onderwerp van discussie. Zie o.a. “Rise of the Particular Baptists 
in London, 1633-1644”, Transactions of the Baptist Historical Society Vol. I, pp. 226-236 
(London: Baptist Union Publication Department, 1909), B.R. White, “Baptist Beginnings 
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1. Is de doop binnen de staatskerk voldoende, of is er een ‘nieuwe’ 
doop nodig op belijdenis van geloof?  
2. Kan wel van doop gesproken worden indien niet door onder-
dompeling?  
3. Mogen zuigelingen wel gedoopt worden? 
4. Wie mogen dopen? Ieder die de gave heeft om te onderwijzen en te 
evangeliseren of alleen zij die al gedoopt zijn? 
Ook al kiest men uiteindelijk voor de doop door onderdompeling op 
geloof, het blijft mogelijk om lid van deze – inmiddels baptisten-
gemeente – te worden op grond van een levend getuigenis van 
‘zaligmakend geloof’ zonder gedoopt te zijn.84 
 
Onderdompeling  
Wat die onderdompeling betreft: ook die is er niet van het begin af 
geweest. De groep van Smyth in Amsterdam in 1609 doopte door 
besprenging of begieting en de ‘General Baptists’ zijn dit decennia 
lang zo blijven doen.85 Het zijn de ‘Particular Baptists’ geweest die 
waarschijnlijk als eersten door onderdompeling zijn gaan dopen in 
januari 1642. In 1640 begint men zich binnen een in 1633 van de JLJ-
kerk afgescheiden groep af te vragen of de doop niet door onder-
dompeling zou moeten geschieden en stuurt men een zekere Richard 
Blunt – omdat hij Nederlands spreekt – naar de Rijnsburger 
Collegianten die – als een uitzondering onder de doopsgezinden!86 – 
door onderdompeling doopten. Na terugkomst doet hij verslag en doopt 
vervolgens Mr. Blacklock – ‘een leraar der gemeente’ – door onder-
dompeling en samen dopen ze vervolgens 41 personen.87  

                                                                                                     
and the Kiffin Manuscript”, Baptist History and Heritage Vol. 2.1 (January 1967), pp. 27-
34, en Renihan, Edification, pp. 3-7. 
84 M.E. Williams & W.B. Shurden, Turning Points in Baptist History (Macon: Mercer 
University Press, 2008), p. 38. Zie voor een uitgebreider relaas S. Wright, “Baptist 
Alignments and the Restoration of Immersion, 1638-55, Part I & Part II” in Baptist 
Quarterly 40/5 (January 2004) en 40/6 (April 2004). 
85 Zie A. Cross in “The Adoption of Believer’s Baptism and Baptist Beginnings” in: A. 
Cross and N.J. Wood (ed.), Exploring Baptist Origins (Oxford: Regent’s Park College, 
2010), die uiterst nauwkeurig historische bronnen inclusief ooggetuigenissen hierover 
weergeeft, pp. 1-29.  
86 De doopsgezinden of anabaptisten die al sinds 1525 de gelovigendoop praktiseerden 
deden (en doen) dit vrijwel uitsluitend door besprenging of begieting. Zie H. Bender, 
“Immersion” in Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online, www.gameo.org 
(geraadpleegd op 3 januari 2012). 
87 Een lijst van 41 namen vinden we met een gedetailleerd verslag van het gebeuren in 
het zgn. ‘Kiffin Manuscript’. Zie B.R. White, “Baptist Beginnings and the Kiffin 
Manuscript”, Baptist History and Heritage Vol. 2.1 (January 1967), pp. 27-34 en McBeth, A 
Sourcebook, pp. 22-27. 
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Twee jaar later brengen zeven ‘Particular Baptist Churches’ een zoge-
naamde ‘London Confession’ uit, waarin zij hun geloof en gemeente-
praktijk uitvoerig onderbouwen. Deze nog altijd gezaghebbende 
belijdenis88 is de eerste die zich openlijk uitspreekt voor onder-
dompeling als de juiste doopvorm.89 Tien jaar later doen ook dertig 
‘General Baptist Churches’ dat in hun ‘The Faith and Practice of Thirty 
Congregations, Gathered According to the Primitive Pattern’.90 
 
Further light 
De waarde en betekenis van belijdenisgeschriften is binnen het 
baptisme een andere dan in de gereformeerde traditie. Men maakt 
onderscheid tussen ‘creeds’ en ‘confessions’ en heeft voorkeur voor de 
laatste, als zijnde minder definitief en bindend. De vele confessies die 
in de geschiedenis opduiken zijn meestal contextueel bepaald en 
dienen ter afgrenzing van andere groepen en kerken; zij zijn meer 
beschrijvend dan voorschrijvend. God zou immers weer nieuw inzicht 
kunnen geven, zoals Hij al eerder had gedaan. Denk daarbij aan de 
woorden ‘om in zijn wegen te wandelen, zoals die ons bekend 
gemaakt zijn of ons bekend gemaakt zullen worden’ (mijn cursivering) uit 
de Gainsborough-verbondstekst. Nieuwe wegen durven gaan als God 
nieuwe inzichten geeft was fundamenteel voor de vroege baptisten. 
John Smyth beroemt zich er zelfs op dat hij regelmatig van standpunt 
is veranderd, want ‘het veranderen van een verkeerd geloof is aan-
bevelenswaardig, en het blijven bij een verkeerd geloof is verwer-
pelijk’.91 De gedachte hierachter was het zogenaamde  ‘further light’ 
(meer licht) principe, dat stamt van de vroege separatisten Robert 
Browne en Henry Barrowe, die vaststelden dat Reformatoren als 
Calvijn en anderen trouw waren geweest aan het licht dat zij hadden 
ontvangen. Zij hadden er alle vertrouwen in dat de Here gaandeweg 
‘meer licht’ zou geven bij het verstaan van zijn Woord!92 Daarom was 

                                                
88 Deze belijdenis zal in een Nederlandse vertaling worden uitgebracht door de Sola 5 
Baptisten. Zie www.sola5baptisten.nl. 
89 ‘The way and manner (…) the Scripture holds out to be dipping or plunging the 
whole body under water’. Art. XL in W.L. Lumpkin, Baptist Confessions of Faith ( Valley 
Forge 1959, 1969), p. 167. 
90 ‘That the way and manner of baptizing (…) was to go into the water’, art. 48, 
Lumpkin, p. 182. 
91 ‘To change a false religion is commendable, and to retain a false religion is damnable’, 
in: W.T. Whitley (ed.), The Works of John Smyth (Cambridge: University Press, 1915), 
Volume 2, p. 564.  
92 Zie S. Grenz, Isaac Backus – Puritan and Baptist (Macon: Mercer University Press, 1983), 
p. 23, en A.R. Cross, “’Through a glass darkly’: The Further Light Clause in Baptist 
Thought”, in: Cross and Gouldbourne (ed.), Questions of Identity (Oxford: Regent’s Park 
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er een voortdurende openheid om vanuit het Woord te worden 
gecorrigeerd en verder geleid, ‘in order that we not waste much time 
on human teachings, on our own opinions and fancies’. Zo vraagt de 
bekende doperse theoloog Balthasar Hubmaier in 1524 als hij zijn 
achttien stellingen voor debat publiceert ‘om ter voorkoming dat we 
teveel tijd verspillen aan menselijke leringen en onze eigen opinies en 
fantasieën, alsjeblieft je Bijbels mee te nemen, zodat we elkaar op 
christelijke wijze kunnen instrueren op grond van het geschreven 
goddelijk Woord’.93 En de Züricher doper Grebel eindigt zijn 
beroemde brief van 5 september 1524 aan Thomas Münzer met de 
woorden ‘wat we niet juist begrepen hebben, informeer en onderricht 
ons daarover’.94 In die traditie staan ook de opstellers van de London 
Confession, als zij aan de gereviseerde versie van 1646 een slot 
toevoegen, waarin zij zeggen: ‘Ook belijden wij dat wij slechts ten dele 
kennen en dat we onwetend zijn met betrekking tot vele dingen die 
we verlangen en zoeken te weten; en als er enigen zijn die zo 
vriendelijk zouden willen zijn om ons uit het Woord van God te tonen 
wat we nu nog niet zien, dan zullen we reden hebben om God en hen 
te danken’.95 
 
John Bunyan: De doop is niet van mij! 
Vanaf het vroege begin van het baptisme is de dooppraktijk dus niet 
eenduidig geweest en zocht men samen om Gods Woord steeds beter 
te verstaan, met de bereidheid om op grond van ‘further light’ te 
veranderen. In dat licht(!) is het van belang om aandacht te schenken 

                                                                                                     
College, 2011), pp. 92-118. Vgl. ook de beroemde woorden gesproken door John 
Robinson in zijn afscheidstoespraak tot (een deel van) de Pilgrim Fathers die in 1620 met 
de Mayflower naar Plymouth af zouden reizen, als hij zegt ervan overtuigd te zijn dat 
‘…the Lord had more truth and light yet to break forth out of his holy word’. Geciteerd 
in: T. George, John Robinson and the English Separatist Tradition (Macon: Mercer 
University Press, 1982), p. 91. 
93 ‘In order that we not waste much time on human teachings, on our own opinions and 
fancies, would you bring your Bibles or, if you have none, at least your missals, so that 
we may Christianly instruct one another on the grounds of the written divine Word’. 
Hubmaier, “Eighteen Theses Concerning the Christian Life,” in Balthasar Hubmaier: 
Theologian of Anabaptism (ed. H. Wayne Pipkin and John H. Yoder; Scottdale: Herald 
Press, 1989), 32. 
94 ‘Was wir nicht recht verstanden haben, darüber unterrichte und belehre uns’. 
Heinold Fast, Der linke Flügel der Reformation (Bremen: Carl Schünemann Verlag, 1962), 
p. 23. 
95 ‘Also we confess that we know but in part, and that we are ignorant of many things 
which we desire and seek to know; and if any shall do us that friendly part to show us 
from the word of God that we see not, we shall have cause to be thankful to God and 
them’. In: Lumpkin, Baptist Confessions, p. 149. 
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aan één van de beroemdste baptisten uit de geschiedenis, de ketel-
lapper John Bunyan.96 In 1673 schrijft John Bunyan in een discussie 
met de Londense Particular Baptist William Kiffin, zijn Differences in 
Judgement about Water Baptism No Bar to Communion, waarin hij stelt 
dat ‘Christus en niet de doop, de weg is naar de schaapskooi’.97 Hij 
pleit voor open avondmaal en open lidmaatschap: ‘Ik beschouw de 
waterdoop als Gods instelling, maar ik maak er geen afgod van. (…) 
Toon me iemand die een zichtbare gelovige is en die wandelt met 
God; ook al verschilt hij met me op het punt van de doop, de deuren 
van de gemeente staan voor hem open’.98 De doop is nooit door God 
ingesteld ‘om een scheidingsmuur te vormen tussen het heilige en het 
heilige’.99 Een debat over deze in zijn ogen ‘secundaire kwesties, neigt 
ernaar om de gemeenten te verdelen en haar af te leiden van het werk 
van de evangelisatie’.100  
Om Bunyan te begrijpen moet je kijken naar het woord ‘heilige’. Als 
puritein hechtte Bunyan voor alles aan een zichtbaar geloof: ‘visible 
saints’.101 Daarom hoorde zijn gemeente in Bedford tot de separa-
tisten. Men had zich losgemaakt van een kerk waarin mensen erbij 
hoorden op grond van geboorte of van een sacramentele handeling 
(veelal de kinderdoop). Voor Bunyan echter was geloof bepalend voor 
het behoren tot de kerk van Christus. Dus als iemand op grond van 
zijn of haar getuigenis en levenswandel een heilige was, dan kon je 
niet op grond van de doop onderscheid maken ‘tussen het heilige en 
het heilige’. Maak je de doop tot voorwaarde voor lidmaatschap, dan 
deed je in Bunyans ogen eigenlijk een stap achteruit: een ritueel (hoe 
waardevol ook) werd bepalend voor lidmaatschap van de kerk. 

                                                
96 Er valt te twisten over de vraag of Bunyan een ‘echte’ baptist was. Hij was een 
separatistische puritein die wel geloofde in de geloofsdoop, maar deze tegelijk tot de 
‘uiterlijkheden’ rekende en dus als niet-noodzakelijk en ook niet als gemeentevormend. 
Toch beroept men zich in Engeland vaak op hem als het gaat om ‘open membership’. 
Zie bijv. J.H.Y. Briggs, A Dictionary of European Baptist Life and Thought (Milton Keynes: 
Paternoster, 2009), 64, 366, en: H. Leon McBeth, The Baptist Heritage. Four Centuries of 
Baptist Witness (Nashvile: Broadman, 1987), 82-83. 
97 ‘Christ, not Baptism, is the way into the Sheep-fold’. 
98 ‘I own water baptism to be God’s ordinance, but I make no idol of it. (…) Show me 
the man that is a visible believer and that walketh with God; and though he differ with 
me about baptism, the doors of the church stand open for him’. 
99 ‘to be a wall of division between the holy and the holy’. 
100 ’secondary issues, tended to divide the church and divert it from the work of 
evangelism’. 
101 Zie hierover G.F. Nuttall, Visible Saints. The Congregational Way 1640-1660 (Weston 
Rhyn: Quinta Press, 20011957) en E.S. Morgan, Visible Saints. The History of a Puritan Idea 
(Londen: Cornell University Press, 19751963). 
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Het debat tussen Bunyan en Kiffin draaide vooral om de vraag of iets 
wel of niet expliciet is voorgeschreven in het Nieuwe Testament. 
Beiden hechtten ze aan een ‘warrant’ (volmacht, autorisatie) om iets 
wel of niet te doen.102 Volgens Bunyan staat er nergens expliciet 
geschreven dat je iemand op grond van al of niet gedoopt zijn het 
lidmaatschap mag weigeren. Volgens Kiffin echter kan uit de 
nieuwtestamentische praktijk juist geen andere conclusie worden 
getrokken: de apostelen laten nergens mensen toe tot het breken van 
het brood die niet gedoopt zijn (Hand. 2:41-42). In zijn ogen maakte 
het open avondmaal van Bunyan de doop eigenlijk overbodig en 
schond hij daarmee de ‘troonrechten’ (throne rights) van Christus: 
‘Christus beveelt de doop, maar Bunyan zegt dat het om iets 
onbelangrijks gaat, waarvan ook kan worden afgezien’.103 Kiffin zegt 
vervolgens dat Bunyan zichzelf hiermee ontwapent als het om kritiek 
op de kinderdoop gaat: ‘Als jij vraagt waar de regel staat voor het 
dopen van kinderen, kan dan de ander niet van jou eisen dat je 
aangeeft waar de regel staat dat ongedoopten toegang hebben tot het 
avondmaal?’.104 Voor Kiffin stond het ontkoppelen van doop en 
lidmaatschap en van doop en avondmaal, gelijk aan het gering achten 
van de instellingen van Christus en dat was hem onmogelijk. 
De ‘Bunyan-lijn’ en de ‘Kiffin-lijn’ zijn er altijd geweest en gebleven 
binnen het Britse baptisme en momenteel kent ruim de helft van de 
Engelse gemeenten het zogenaamde ‘open membership’.105   
 
Nieuwe invloeden 
Deels gaat het verschil rond doop en lidmaatschap dus terug op de 
ontstaansgeschiedenis in de 17e eeuw vanuit het separatisme. Een 
andere invloed is die van de Opwekkingsbeweging in de 18e eeuw 
(Great Awakening) geweest, waarin christenen over diverse kerkmuren 

                                                
102 Het begrip ‘warrant’ komt uit de Westminster Confessie en speelde bij puriteinen en 
separatisten een belangrijke rol: waar de Schrift ons niet expliciet iets opdraagt, mogen 
we het elkaar ook niet opleggen. Op grond hiervan verdedigden bijv. de ‘Particular 
Baptists’ hun afwijzing van de kinderdoop! Zie T. van der Leer, “De ware calvinist is 
een baptist” in W. den Boer en T. van der Leer (red.), Calvijn, de baptisten en de gemeente 
van morgen (Apeldoorn: Theologische Universiteit, 2010), p. 28, 39. 
103 ‘Christ commands baptism, but Bunyan says that it is but a minor thing and can be 
dispensed with’, in: T. Nettles, The Baptists Vol. 1 (Fearn: Christian Focus Publ. 2005), p. 
141.  
104 ‘If you ask a Rule for Baptizing Children, may not such a Person Demand where 
your Rule is for Unbaptized Persons to Receive the Lord’s Supper?’, in Nettles, p. The 
Baptists, p. 141.  
105 C.J. Ellis, Gathering. A Theology and Spirituality of Worship in Free Church Tradition 
(Londen: SCM Press, 2004), p. 218. 
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heen elkaar herkenden en erkenden als leden van Christus’ lichaam 
door bekering en wedergeboorte, ongeacht hun dooppraktijk.106 Zo 
licht Oxford Baptist Church in 1780 haar besluit tot open lidmaatschap 
als volgt toe: ‘Wij beloven om elkaar (ongeacht doopopvatting, TvdL) 
te aanvaarden in dezelfde genegenheid en liefde, ondermeer om deze 
reden: omdat we geen opdracht in het Woord van God kunnen 
vinden om een dergelijk verschil van inzicht een belemmering te doen 
zijn voor een gezamenlijke avondmaalsviering in het bijzonder en 
lidmaatschap van de gemeente in het algemeen; en omdat de Heer 
Jezus de beide partijen aanvaardt en tot zich neemt, denken we dat 
wij dit ook behoren te doen’.107 Tijdens de ‘Awakening’ ontdekten 
mensen over kerkmuren heen hun verbondenheid in Christus. Dat 
leidde vanzelf tot een zekere relativering van kerkelijke (lidmaat-
schaps)regels. Opwekkingspredikers als Whitefield en Edwards 
legden de nadruk op de noodzaak van wedergeboorte en minder op 
kerklidmaatschap.108 De locus van het ware christendom verschoof 
volgens de baptist Stanley Grenz in die tijd van de doop (objectief) 
naar de persoonlijke bekering (subjectief). Dit markeert het begin van 
de evangelische beweging: ‘The vision of the faith that focuses on 
personal regeneration rather than on outward rituals as the key to a 
changed life has continued to dominate evangelical theology to the 
present’.109  
Ook de oecumenische beweging in de 20e eeuw betekende een 
nieuwe uitdaging voor het denken over doop en lidmaatschap. Het 
drong alle kerken – ook zij die er niet mee in zee gingen of eruit 
stapten110 – tot een hernieuwde bezinning op de legitimiteit van hun 

                                                
106 F.W. Bowers, “Open Membership” in: J.H.Y. Briggs (ed.), A Dictionary of European 
Baptist Life and Thought (Milton Keynes: Paternoster, 2009), p. 366. 
107‘We promise and agree to receive one another into the same affection and love; and 
for this, among other many reasons: because we can find no warrant in the Word of 
God to make such difference of sentiment any bar to communion at the Lord’s Table in 
particular, or to church fellowship in general; and because the Lord Jesus receiving and 
owning them on both sides of the question , we think we ought to do so too’. In: Paul S. 
Fiddes (ed.), Reflections on the Water (Oxford: Regent’s Park College, 1996), 34. Let ook 
hier weer op het begrip ‘warrant’ zoals uitgelegd in noot 101. 
108 Whitefield beschouwde wedergeboorte door de Geest als essentieel: ‘Here the crucial 
seventeenth-century question of what constitutes a true church was exchanged for the 
question of what constitutes a true Christian’. Aldus B. Hindmarsch, “Is Evangelical 
Ecclesiology an Oxymoron?” in J.G. Stackhouse (ed.), Evangelical Ecclesiology: Reality or 
Illusion? (Grand Rapids: Baker Academic, 2003), pp. 32-33.  
109 S.J. Grenz, Renewing the Center: Evangelical Theology in a Post-Theological Era (Grand 
Rapids: Baker Academic, 2000), p. 52. 
110 Zie voor het lidmaatschap van de Unie van de Wereldraad en het er weer uitstappen 
en het debat daarover De Vries, Gelovig gedoopt, pp. 250-266. 
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bestaan en hun verhouding tot andere kerken. Geen wonder dat dan 
ook steeds de doop weer ter sprake komt, zoals in het bekende BEM-
rapport uit 1982.111  
 
Nederland: Feisser en De Liefde 
Binnen de ontstaansgeschiedenis van het baptisme in Nederland in de 
19e eeuw vinden we een vergelijkbaar verschil van mening rond doop 
en lidmaatschap als twee eeuwen eerder bij Bunyan en Kiffin. Als de 
hervormde predikant Johannes Elias Feisser steeds meer moeite krijgt 
met het toelaten tot het avondmaal van niet-wedergeborenen en in het 
verlengde daarvan met het dopen van kinderen, vindt hij een 
bondgenoot en geestverwant in de doopsgezinde predikant Jan de 
Liefde.112 Als echter Feisser zich conformeert aan het Duitse baptisme 
van Oncken en Köbner, dat doop en gemeente onlosmakelijk samen-
bindt, neemt De Liefde afstand. Hij verwijt Feisser ‘van top tot teen 
dooper te zijn’ die over niets anders wil preken dan over doop en 
dopen. Jullie zijn ‘van den schedel tot de voetzool baptisten’; dat is 
geen gemeentevorming, maar sektevorming: ‘De oprigting eener 
gemeente heeft ten doel de bijeenvergadering der geloovigen. Door 
eene secte te stichten verwijdert en scheidt men hen van elkander’.113 
Voor De Liefde – evangelist in hart en nieren – gaat het eerst en vooral 
om de redding van zielen. Voor Feisser staat de zuivere gemeente van 
wedergeborenen centraal. De Liefde zal via zijn evangelistenscholen 
in Amsterdam en Leeuwarden van grote betekenis zijn voor het 
beginnende baptisme. Veel van deze evangelisten stichten evan-
gelisatieposten en gemeenten, die vaak uitmonden in de instituering 
van een baptistengemeente, zoals Gerdes en Witmond (Stadskanaal), 
Horn (Sneek), De Hart (Hengelo) en Van Meerloo (Amsterdam en 
Den Haag). In zowel Sneek als Hengelo zorgde H.Z. Kloekers ervoor 
dat de ontstane evangelisatiekringen overgingen tot gemeente-
stichting volgens het baptistische gemeenteprincipe: ‘De doop is de 
dragende vloer onder de geordende geloofsgemeenschap en het 

                                                
111 Baptism, Eucharist and Ministry. Faith and Order paper n.111 (Genève: World Council 
of Churches, 1982). Zie voor een doordenking van de consequenties van dit rapport 
voor Baptisten: L. Johnson, Baptist Reconsideration of Baptism and Ecclesiology (Frankfurt: 
Peter Lang, 2000). 
112 Hoewel De Liefde op twintigjarige leeftijd in de doopsgezinde gemeente gedoopt 
was door besprenging, beschouwde hij zichzelf niet als gedoopt, ‘niet slechts uit hoofde 
den vorm, maar ook dewijl ik toen zoomin als de man die mij besprengde, een 
geloovige was’. Citaat uit een brief aan J. Köbner van 2 februari 1845, gepubliceerd in 
G.A. Wumkes, Opkomst en vestiging van het Baptisme in Nederland (Sneek 1912), p. 281. 
113 Citaten uit een brief van De Liefde aan Feisser van 25 mei 1845, gepubliceerd in 
Wumkes, Opkomst en vestiging, p. 325, 326. 
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avondmaal wordt binnen die orde gevierd’.114 Gesloten lidmaatschap 
en gesloten avondmaal werd tegen het einde van de 19e eeuw de 
gangbare praktijk binnen de gemeenten van de in 1881 opgerichte 
‘Unie van gemeenten van gedoopte Christenen’, later en tot op heden 
‘Unie van Baptistengemeenten in Nederland’.  
Dat is – uitzonderingen daargelaten – tot in de tweede helft van de 20e 
eeuw het geval gebleven. Dan gaan steeds meer gemeenten over tot 
een praktijk van ‘open avondmaal’, iets wat nu vrijwel alle 
baptistengemeenten zowel binnen als buiten de Unie praktiseren. Dit 
had alles te maken met de toenemende mobiliteit van gelovigen, 
zowel letterlijk (familie en vrienden die op zondag op bezoek 
kwamen en meegingen naar de gemeente) als ook geestelijk: mede 
onder invloed van de groeiende evangelische beweging (de 
‘oecumene van het hart’) werd de drempel naar een andere zondag-
morgendienst steeds lager. Steeds meer mensen bezochten niet alleen 
incidenteel een baptistendienst, maar velen bleven komen en werden 
– al dan niet officieel – ‘vrienden’ van de gemeente. De vrienden 
waren mede-gelovigen die in grote delen van het gemeenteleven 
participeerden. Op een gegeven moment mochten ook vaste vrienden 
- al dan niet na een gesprek met voorganger en/of ouderlingen – 
deelnemen aan het avondmaal. De volgende stap was dat ‘alle gasten 
die de Here Jezus belijden als hun Heer en Redder en in vrede leven 
met de geloofsgemeenschap waartoe zij behoren’ (of woorden van 
gelijke strekking) na zich bij name bekend te hebben gemaakt, deel 
mochten nemen aan het avondmaal. Inmiddels lijkt het erop dat de 
stap naar het open avondmaal en de nog altijd toenemende 
relativering van kerkelijk en denominationeel onderscheid – naast de 
roep om nieuwe vormen van (missionair) kerk-zijn - als vanzelf de 
vraag naar het open lidmaatschap oproept.  
 
Bordje weghalen? 
Ik keer terug naar de vraag uit het begin van dit artikel: ‘Kun je 
zeggen dat een besluit tot open lidmaatschap in strijd is met onze 
baptistentraditie of ligt het genuanceerder?’. We hebben daarvoor 
twee historische ontwikkelingen bekeken binnen respectievelijk het 
Engelse baptisme van de 17e en 18e eeuw en het Nederlandse 
baptisme in de 19e en 20e eeuw. Bij beide werd duidelijk dat de keuze 
van baptisten in eerste instantie overwegend richting een stevige 
ecclesiologie ging, waarbij de doop gemeentevormend is en gemeente, 
doop en avondmaal zo hecht verbonden werden, dat men koos voor 

                                                
114 De Vries, Gelovig gedoopt, p. 115. 
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zowel gesloten avondmaal als gesloten lidmaatschap. Tegelijk zagen 
we dat ook in beide gevallen er vanaf het begin mensen waren die 
hier wars van waren, de doop relativeerden en sterk opponeerden 
tegen deze beide vormen van geslotenheid. Wel ging het in beide 
gevallen (Bunyan, De Liefde) om mensen die aan de rand van het 
baptisme opereerden. Toch heeft ‘de lijn-Bunyan’ het in Engeland op 
de duur ‘gewonnen’115 en zijn in Nederland vrijwel alle gemeenten 
inmiddels overgegaan tot open avondmaal. De baptistentraditie lijkt 
dus niet alleen te kunnen verschillen, maar ook te veranderen. Het 
interessante is nu dat die verandering wel eens deel uit kon maken 
van diezelfde baptistentraditie. Dat heeft het stuk over ‘The Further 
Light Clause’ duidelijk gemaakt. Zoals baptisten zich voor hun 
nieuwe wegen met betrekking tot gemeente-zijn en doop beriepen op 
nieuw geschonken inzichten in Gods Woord, zo dienen zij open te 
blijven staan voor nieuwe wegen die God ook vandaag kan wijzen. 
Openstaan voor verandering behoort tot onze identiteit!116 En dus ook 
een open gesprek over doop en lidmaatschap. Waarbij de uitkomst 
nog niet vaststaat. Ook dat is baptistentraditie. In gemeenschappelijke 
bezinning, gebed en studie van Gods Woord, zoeken we steeds weer 
als gemeente en als gemeenschap de wil van Christus te onder-
scheiden (‘to discern the mind of Christ’). 

                                                
115 McBeth schrijft in The Baptist Heritage: ‘The short-term victory went to Kiffin, whose 
influence in his generation was unmatched. (…) Yet the long-term victory went to 
Bunyan, as open communion ultimately prevailed’, p. 83.  
116 Anthony Cross laat zien dat veel baptisten tot in de 20e eeuw zich zijn blijven 
beroepen op de gedachte van ‘further light’, zoals J.D. Freeman (op het eerste BWA-
congres in 1905), Ernest Payne, Henry Cook, Stanley Grenz, Paul Fiddes, Bryan Haymes 
en Curtis Freeman. 
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Een landschap dat verandert, 
verandert de blik op dat landschap 

door drs. Oeds Blok en drs. Jaap-Harm de Jong 
 
 
 
Inleiding 
Nederland is in de afgelopen 130 jaar ingrijpend veranderd. De 
baptisten die op 26 januari 1881 in Foxhol in de provincie Groningen 
de ‘Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen’ oprichtten,117 
konden toen niet vermoeden welke ontwikkeling hun vaderland zou 
doormaken. Te denken valt aan twee wereldoorlogen die diepe 
sporen achterlieten in de Nederlandse ziel. De vragen waarmee 
Nederland hierdoor werd geconfronteerd waren niet zelden ook 
theologisch van aard. Op een heel ander niveau, hoewel in veel 
opzichten ook ingrijpend, is de ontwikkeling van bijvoorbeeld auto, 
televisie en computer. Wie ontwikkelingen in de 20e eeuw op zich in 
laat werken kan niet anders dan concluderen dat deze eeuw er één is 
geweest van veranderingen die haast niet te overzien zijn.  
De grote vragen die de wereldoorlogen opriepen hebben ook de 
baptistengemeenten in Nederland beroerd, maar daar gaat het in dit 
hoofdstuk niet over. Hier willen we de aandacht vestigen op de meer 
specifieke ontwikkelingen op het kerkelijk erf. Waar het eeuwenlang 
min of meer vanzelfsprekend was om deel uit te maken van een 
geloofsgemeenschap, is deze zekerheid in de laatste decennia van de 
20e eeuw steeds meer gaan wankelen. Onder het kopje ‘Secularisatie’ 
zal deze ontwikkeling verder geduid worden. 
Naast de ontwikkelingen in de samenleving en op het kerkelijk erf 
zijn er ook ontwikkelingen zichtbaar in de theologie. Met name in de 
missiologie (zendingsleer) en ecclesiologie (leer van de kerk) zijn 
nieuwe inzichten ontwikkeld. In de doordenking van doop en lid-
maatschap en de missionaire context waarvoor in dit hoofdstuk 
aandacht is, kan een korte schets van deze ontwikkelingen niet buiten 
beschouwing blijven. Onder het kopje ‘Ontwikkelingen in de 
theologie’ zal dit verder uitgewerkt worden. 
Na de schets van context (secularisatie) en inhoud (theologie) is het 
mogelijk om te komen tot de vraag hoe deze inwerken op doop en 
lidmaatschap. We formuleren een kernvraag over doop en lidmaat-

                                                
117 Zie O.H. de Vries, Gelovig gedoopt: 400 jaar baptisme, 150 jaar in Nederland, (Kampen: 
Kok, 2009), pp. 156-157. 
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schap voor op de agenda van de plaatselijke baptistengemeenten. 
Vervolgens proberen we aan de hand van enkele kernbegrippen te 
laten zien hoe doop en lidmaatschap kunnen functioneren in de 21e 
eeuw. We betrekken daarbij verschillende groepen binnen de ge-
meente, te weten jongeren, gelovigen uit andere kerken en toetreders. 
Zo hopen we bij te dragen aan een doordenking van doop en 
lidmaatschap in deze tijd. Dit zal gebeuren onder het kopje ‘Nieuwe 
kansen voor doop en lidmaatschap’. 
 
Secularisatie 
Stefan Paas geeft in zijn artikel ‘Missionaire ecclesiologie in een tijd 
van individualisering’118 aan dat een serieuze bespreking van kerk-
zijn in deze tijd niet om het fenomeen secularisatie119 heen kan. Daar 
voegt hij aan toe: ‘Dit geldt in het bijzonder wanneer we het hebben 
over kerkgenootschappen die zijn ontstaan in de 19e en 20e eeuw’.120 
Deze opmerking willen we serieus nemen, zeker als we beseffen dat 
de Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen, zoals ons kerk-
genootschap toen nog werd genoemd, eind 19e eeuw is opgericht. 
 
Fase 1: Differentiatie 
Secularisatie is een proces dat in West-Europa en dus ook in 
Nederland in twee fasen of golven heeft plaatsgevonden. Fase 1 is 
ingezet eind 18e eeuw. Deze fase wordt omschreven met het woord 
differentiatie. Wat ermee bedoeld wordt, is de verregaande ontkop-
peling van kerk en staat. De kerk verloor haar invloed in verschillende 
sectoren van de samenleving. Een voorbeeld is de staat die niet langer 
als van God gegeven werd gezien, maar veeleer op zichzelf kwam te 
staan. Deze eerste golf van de secularisatie heeft voor de zogenaamde 
volkskerken een leegloop betekend. De staat is een seculiere staat 
geworden en kerkgenootschappen zijn instituten die in religie zijn 
gespecialiseerd. Het was voor de burger niet langer vanzelfsprekend 
om voor hulp en leiding naar de kerk te kijken. De betekenis van de 
kerk voor het dagelijks leven nam af. Dit droeg bij aan het afstand 
nemen van de kerk. Baptisten, met hun strikte scheiding tussen kerk 
en staat, hebben onder deze differentiatie relatief weinig te lijden 

                                                
118 S. Paas, ‘Missionaire ecclesiologie in een tijd van individualisering’ in: Theologia 
Reformata, 54/4, (december 2011), pp. 391-407. In deze paragraaf zullen we Paas’ 
spreken over secularisatie verder volgen. 
119 Zie voor een verdere uitgebreide begripsomschrijving http://www.protestant.nl/ 
encyclopedie/themas/politiek-en-samenleving/secularisatie.  
120 Paas, ‘Missionaire ecclesiologie’, p. 392. 
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gehad. Zij hebben zich steeds al geprofileerd als een gemeenschap van 
gelovigen en dus als een in religie gespecialiseerd instituut.  
In het kielzog hiervan ontstond ruimte voor wat Paas religieuze 
mobilisatie noemt.121 In een samenleving waarin niet iedereen meer 
vanzelfsprekend christen is, zullen zij die het wel zijn hun christen-
zijn intensiever beleven. Binnen de kerken komt er beweging en appèl 
om intensief bij de kerk en bij kerkelijke activiteiten betrokken te zijn. 
De ontwikkeling van de Unie van Baptistengemeenten is hier een 
duidelijk voorbeeld van. Plaatselijk ontstond er een levendige 
verenigingsstructuur met bijvoorbeeld de zusterhulp, een koor, 
jeugdverenigingen en een evangelisatie-commissie die zorgde dat 
gemeenteleden in actie kwamen om het blad ‘De Zaaier’ huis aan huis 
te verspreiden. Voor veel baptisten was de gemeente hun leven. 
Landelijk ontstonden in de eerste helft van de 20e eeuw binnen de 
Unie verenigingen zoals de Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging, 
de Nederlandse Baptisten Vrouwen Beweging en de Nederlandse 
Baptisten Studenten Vereniging.122 Ook werden de eerste aanzetten 
gegeven tot de oprichting van een seminarium waar de voorgangers 
hun opleiding konden krijgen.123  
 
Fase 2: individualisering en subjectivering 
Na deze eerste fase van secularisatie, waarin de nieuw gevormde 
kerken uit de 18e en 19e eeuw goed konden opbloeien, kwam er vanaf 
de jaren ’60 van de 20ste eeuw een nieuwe fase van secularisatie.  Deze 
tweede fase van secularisatie wordt geduid onder de noemer 
individualisering of subjectivering. Individuen laten zich steeds minder 
gezeggen door iets dat boven hen staat of iemand die boven hen staat. 
Mensen binden zich steeds minder makkelijk aan instituten en 
gemeenschappen. Het grootste goed is om zelf na te kunnen denken, 
het grote kwaad dat er voor je gedacht wordt.  
De rol van de kerk verandert hierdoor aanzienlijk. Deze ontwikkeling 
zorgt ervoor dat de kerk naast onbekend ook steeds meer onbemind 
raakt. Als men de kerk nog ergens mee associeert dan is het wel het 
negatieve. Er heerst een beeld van een instituut dat in meerdere 
opzichten onderdrukkend werkt. Of het nu gaat om een gezonde 
ontwikkeling van seksualiteit of om een zelfstandig nadenken, veelal 
wordt de kerk gezien als een factor die het tegendeel bewerkt. De tijd 
van de grote verhalen is voorbij en het Grote Verhaal dat het 

                                                
121 Paas, ‘Missionaire ecclesiologie’, p. 393. 
122 Zie De Vries, Gelovig gedoopt, pp. 242-244. 
123 De Vries, Gelovig gedoopt, pp. 212-214. 
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christelijk geloof is, wordt met argwaan bekeken. De aanspraak op de 
waarheid en de vraag naar toewijding wordt als beklemmend 
ervaren. Ieder mag zijn eigen mening hebben en waarheid is een 
subjectief begrip geworden. Mensen horen overal en tegelijkertijd 
nergens bij. Instituten als politiek en kerk merken dat het moeilijker is 
geworden om mensen aan zich te binden. Toewijding – het je met hart 
en ziel ergens aan verbinden – is voor een nieuwe generatie op zijn 
minst minder voor de hand liggend geworden. Men verwijdert zich 
van het collectieve en het verplichtende en stelt een persoonlijk 
keuzemenu samen.124  
De periode waarin het christelijke geloof een dominante factor 
vormde in West-Europa in het algemeen en Nederland in het 
bijzonder – ook wel omschreven als de ‘christendom-periode’125 – lijkt 
definitief ten einde. We leven in een postchristelijke samenleving 
waarin geloven niet meer vanzelfsprekend is, christenen steeds meer 
een minderheid vormen en de kerk dus genoegen moet nemen met 
een positie in de marge. Er groeien mensen op die nog nooit een kerk 
van binnen hebben gezien, laat staan dat ze iets weten van het 
evangelie. De bekendheid met de christelijke feestdagen – anders 
gezegd: de kernpunten die het geloof tot christelijk geloof maken – 
wordt steeds minder. Het hoeft dan ook niet te bevreemden dat 
gebeurtenissen die in het christelijk geloof kernmomenten markeren, 
zoals doop en avondmaal, bij een steeds kleiner publiek bekend zijn. 
 
Invloed op baptistengemeenten 
De ontwikkeling van de secularisatie, die hier maar kort geschetst 
worden, vraagt naar onze overtuiging zeer zorgvuldige aandacht van 
de kerken. Voor ons als baptistengemeenten betekent dit dat wij 
scherp zicht moeten zien te krijgen op de vraag welke invloed deze 
ontwikkelingen hebben voor het landschap waarin wij ons bevinden, 
maar ook op de invloed van deze ontwikkelingen op onszelf!  
De religieuze mobilisatie van fase 1 van de secularisatie heeft bij-
gedragen aan een krachtige ontwikkeling van de baptistengemeenten. 
Echter, de structuur van de verenigingen uit deze tijd is in onze tijd 

                                                
124 Zie ook J. Becker, J. de Hart, Godsdienstige veranderingen in Nederland: Verschuivingen 
in de binding met de kerken en de christelijke traditie, (Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2006), p. 103vv. Te raadplegen via  http://www.scp.nl/Publicaties/ 
Alle_publicaties/Publicaties_2006/Godsdienstige_veranderingen_in_Nederland. 
125 Voor meer informatie over deze terminologie, zie S. Murray, Post-Christendom: 
Church and Mission in a Strange New World, (Milton Keynes: Paternoster, 2004); S. 
Murray, Church after Christendom, (Milton Keynes: Paternoster, 2004);  
http://www.emergingnetwerk.nl/voor-dummies/postchristendom. 
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vrijwel helemaal uiteen gevallen. De vraag is wat daar voor terug 
komt. Ondertussen spoelt de tweede fase van de individualisering en 
subjectivering als het ware over ons heen. Het thema ‘betrokkenheid 
vasthouden’ komt in vele gemeenten met stip naar voren. Dit geldt 
trouwens ook voor betrokkenheid bij de landelijke Unie. Juist deze 
tweede fase van secularisatie heeft grote invloed op het ‘hart van het 
baptisme’: gelovigen die zich verbinden aan God en aan elkaar. Het 
aangaan van deze verbinding staat juist zo onder druk!  
We zien een kerkgenootschap waar we zelf deel van uitmaken zoeken 
naar identiteit. Niet omdat die identiteit er niet zou zijn, maar omdat 
nieuwe tijden vragen om een nieuwe doordenking van wie we zijn. In 
toenemende mate leeft het besef dat we deel uitmaken van een 
waardevolle traditie. Maar hoe krijgt deze traditie vanuit een levend 
geloof vorm in een nieuwe tijd? Hoe kunnen wij zoeken naar 
hoopvolle wegen  om dat wat we kostbaar achten een kracht te laten 
zijn voor vandaag? Waarin hebben wij zelf ook vernieuwing en 
verandering nodig? En wat kan dit alles betekenen voor ons omgaan 
met doop en lidmaatschap? 
 
Ontwikkelingen in de theologie 
Voor wij hier verder op ingaan, willen we in onze zoektocht ook de 
ontwikkelingen in de theologie op een rij zetten, speciaal de ont-
wikkelingen in de missiologie (zendingsleer) en de ecclesiologie (leer 
van de kerk) binnen de wereldwijde kerk. We volgen opnieuw Stefan 
Paas in het overzicht dat hij geeft in zijn artikel over ‘Missionaire 
ecclesiologie’.126 
 
Contextualiteit 
Eén van de grote ontdekkingen in de 20ste eeuw over de kerk is de 
contextualiteit van de kerk. ‘Theologische uitspraken over de kerk zijn 
altijd historisch, cultureel, sociaal en zelfs psychologisch te loka-
liseren. Dat komt doordat wij alleen antwoord kunnen geven op het 
evangelie vanaf de plek waar wij zitten in de schouwburg van de 
schepping.’127 Vooral de opkomst van de niet-westerse kerk in de 
post-koloniale periode heeft bijgedragen aan dit inzicht.  
Als het gaat om het baptisme heeft Olof de Vries bewust aandacht 
gevraagd voor het contextuele karakter van het baptisme. Van hem is 
de uitspraak: ‘Het baptisme is niet van de eeuwigheid maar van de 

                                                
126 Paas, ‘Missionaire ecclesiologie’, pp. 391-392 en 397-400. 
127 Paas, ‘Missionaire ecclesiologie’, p. 391. 
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tijd.’128 ‘De verbondsgemeenschap komt op in een concrete situatie 
waarin gelovigen zich aan God en aan elkaar verbinden.’ De Vries 
wijst ook op de zinsnede van de stichtingsformule van de eerste 
baptistengemeenten, waarin zij beloofden ‘om in Gods wegen te 
wandelen, zoals die ons bekend zijn of nog bekendgemaakt zullen 
worden’. Sommige situaties vroegen om een nader licht, door God op 
de Bijbel te geven.  
De ontdekking van de contextualiteit van de kerk is ook van belang 
voor ons gesprek over doop en lidmaatschap. Het helpt ons de tijd en 
context van het Nieuwe Testament recht te doen en de geloofskeuzes 
van de eerste baptistengemeenten serieus te nemen. Het schept ook 
ruimte om te beseffen dat wij in een heel andere tijd leven. Zo kunnen 
wij in onze tijd zoeken naar Gods wil en geloofskeuzes maken. 
Misschien is dit wel de tijd dat wij nader licht van God op de Bijbel 
nodig hebben, ook als het gaat om doop en lidmaatschap, in een 
landschap met ontwikkelingen die wij nog nauwelijks door hebben, 
laat staan overzien.  
 
Missio Dei 
Naast oog voor de contextualiteit van de kerk, zijn er drie theo-
logische verschuivingen opgetreden in de wereldwijde bezinning op 
kerk en zending. De eerste is dat zending in discussies na de Tweede 
Wereldoorlog opnieuw theocentrisch wordt gefundeerd. Niet primair 
wij als kerk hebben een missie in deze wereld. God heeft een missie in 
deze wereld en in de geschiedenis, door Jezus Christus zijn Zoon, in 
de kracht van de Heilige Geest. Als gewone mensen en gewone 
gemeenschappen mogen wij deel uit maken van deze missie van God: 
de Missio Dei. Wij zijn deel van Gods werk in deze gebroken wereld. 
Het werk dat God belooft tot voleinding te brengen.129 Deze her-
nieuwde oriëntatie op God plaatst de kerk in het juiste perspectief: zij 
is Gods kerk. Zo kunnen we onszelf voorhouden dat in de missie van 
de kerk niet ons eigen voortbestaan als baptistengemeente op het spel 
staat, of onze groei met nieuwe leden, onze naam of plek op de 
kerkelijke kaart. Het gaat om de realisatie van Gods bedoelingen in de 
wereld en een kerk die zich daaraan dienstbaar maakt. 
 

                                                
128 De Vries, Gelovig gedoopt, pp. 30-31. 
129 Vgl. W. van Laar, ‘Ontwikkelingen en trends in zending anno 2011’. In: Soteria 28/1, 
(januari 2011) pp. 4-19. De Missio Dei heeft ook een funderende rol in A. Kreider & E. 
Kreider, Worship and mission after Christendom (Milton Keynes: Paternoster, 2009), pp. 
23-39. In dit boek wordt vanuit de doperse traditie inspiratie gezocht voor aanbidding 
en zending in een post-christelijke tijd. 
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Eschatologisch model 
De tweede verschuiving hangt hiermee samen: de verschuiving van 
een geografisch model van zending naar een eschatologisch model.130 
Toen gaandeweg in de 20ste eeuw duidelijk werd dat zich overal in de 
wereld christelijke gemeenschappen bevonden te midden van niet-
christelijke culturen en ideologieën, kwam er een heilshistorische 
benadering van ‘zending’, waarbij het accent kwam te liggen op God 
die door de geschiedenis heen zijn plan uitwerkt. God zal zijn rijk 
vestigen aan het ‘einde der tijden’ en de kerk mag zichzelf in het hier 
en nu verstaan als ‘voorhoede’ of ‘getuige’ van Gods komende rijk. 
Dit roept voor onze overwegingen bij doop en lidmaatschap de vraag 
op: hoe kunnen wij getuige zijn van Gods komende rijk? 
 
Leer van het heil 
Een derde ontwikkeling gaat over de leer van het heil, of in ieder geval 
vertekeningen hiervan in de praktijk. Wanneer zending vooral wordt 
verstaan als uitbreiding van de kerk, met als doel mensen te redden 
uit deze wereld, wordt de centrale vraag: ‘Ben je al gered?’ Paas wijst 
aan dat het evangelie op die manier gereduceerd wordt tot een 
boodschap die zich afkeert van deze verloren wereld en erop gericht 
is zoveel mogelijk mensen daaruit te trekken. In de praktijk hoor je 
deze benadering terug in veel evangeliserende prediking. Uit deze 
benadering vloeit ook een polarisatie voort tussen evangelisatie en 
sociaal werk, een polarisatie die de zending veel te lang heeft 
geplaagd. 
Wanneer zending echter wordt gefundeerd in God die in zijn genade 
zijn wereld zoekt en zijn werk van herschepping, komt er een 
verbinding tussen de voordelen van het evangelie en de missie ervan. 
Het evangelie dat Jezus bracht en belichaamde is het evangelie van 
het koninkrijk. De vraag is niet of God mensen redt, en ook niet of 
daarvoor bekering en vergeving van zonden nodig zijn. De vraag is: 
waarom redt God mensen en waarom vergeeft Hij hun zonden? We 
mogen zeggen vanuit Gods openbaring: Hij redt ons om ons in te 
wijden in en toe te wijden aan zijn koninkrijk, zijn goede regering 
over zijn schepping.  
Waar de één bij het koninkrijk van God de nadruk legt op geloof, 
bekering en wedergeboorte (individueel) en de ander op shalom en 
recht doen (collectief), is het belangrijk deze beide ‘assen’ van het 
evangelie bij elkaar te houden en te blijven ontdekken! Christenen 
getuigen van Gods koninkrijk door in de wereld te bouwen ‘voor’ 

                                                
130 De eschatologie is de leer van de toekomst. 
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Gods koninkrijk, in de overtuiging dat ons werk niet tevergeefs is in 
de Heer.131 Deze ontwikkeling in de theologie sluit ons inziens goed 
aan bij de Bijbelse notie die baptisten verwoorden als het ‘algemeen 
priesterschap’. In de vragen rondom doop en lidmaatschap komt ook 
het individuele (persoonlijk geloof) en het collectieve (gemeenschap) 
aan de orde. De vraag komt hier naar voren hoe wij zowel in de 
dynamiek van het individuele als in de dynamiek van het collectieve 
een getuige van het koninkrijk kunnen zijn. 
 
Angst en hoop 
In dit hoofdstuk plaatsen we het gesprek over doop en lidmaatschap 
in een bredere context, de context van vandaag. We hebben veran-
deringen beschreven in de samenleving en in de theologie. Hier staan 
wij middenin als baptisten in de 21ste eeuw. De secularisatie zorgt 
ervoor dat we ons meer verbonden voelen met andere christenen en 
kerken en zelf de strijd voor ons geloof en dat van onze kinderen 
moeten voeren. De individualisering en subjectivering knaagt aan ons 
hart, omdat we ons willen inzetten voor verbinding vanuit het 
evangelie en gemeenschap. En dan gaan we ook nog eens een gesprek 
opengooien over doop en lidmaatschap...  
We doen er goed aan om te beseffen dat al deze veranderingen voor 
onszelf ook gevoelens van angst en onzekerheid oproepen. Haast 
instinctief kunnen we dan teruggrijpen op het verleden en op de 
manieren die voor ons bekend zijn. Dit kan ons immers de veiligheid 
bieden, die ons weer rust geeft. Wij willen hier echter een andere weg 
wijzen vanuit de theologische ontwikkelingen die geschetst zijn.  
We citeren Stefan Paas: ‘Ecclesiologisch denken is theologisch denken, 
en theologisch denken is belijdend en gelovig denken. Daarom moeten 
we niet starten met angst en zorg, maar met hoop en vertrouwen. 
Wanneer we angstig zijn over de kerk en haar missie, verraden we 
een gebrek aan vertrouwen in de realiteit van het koninkrijk van God. 
De kerk rust op het genadige ingrijpen van God in deze wereld en op 
zijn beloften. Daarom begint al ons denken over haar eigen identiteit 
in de wereld met onszelf toe te vertrouwen aan onze God, die tegen 
zijn volk in ballingschap zei: “Vrees niet, ik ben met u; zie niet angstig 
rond, want ik ben uw God” (Jesaja 41:10). Wees niet bezorgd, maar 
zoek eerst het Koninkrijk. Hierin, het zoeken van het koninkrijk, ligt 

                                                
131 Zie hiervoor uitgebreid T. Wright, Verrast door hoop (Franeker: Wever van Wijnen), 
2010. Wright gaat in op het opnieuw doordenken van de hemel, de opstanding en de 
missie van de kerk. Vgl. ook zijn uiteenzetting van het grotere plaatje van het christelijk 
geloof in Eenvoudig christelijk (Franeker: Wever van Wijnen, 2007). 
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de kern van veel missionair-ecclesiologische bezinning van de laatste 
eeuw.’132 
‘Belijdend en gelovig’, dat is bij uitstek wat baptisten willen zijn. Wij 
geloven dat we het in onze tijd als baptisten nodig hebben om voluit 
te beseffen dat de gemeente Gods gemeente is en dat de doop Gods 
doop is. Dit vertrouwen dat wij van God zijn, helpt ons om ons niet 
door angst te laten leiden en geeft ruimte om met elkaar in gesprek te 
zijn over doop en lidmaatschap in onze tijd, in het licht van de hoop 
van Gods koninkrijk.   
 
Nieuwe kansen voor doop en lidmaatschap 
We willen kijken of het mogelijk is een weg voorwaarts te vinden 
waar het doop en lidmaatschap betreft. Voor deze weg willen we de 
volgende vraag meegeven aan baptistengemeenten: 
 
Hoe kunnen doop en lidmaatschap dienen als getuigenis van Gods koninkrijk 
in onze context? 
 
In deze vraag komt het vertrouwen naar voren dat we onszelf zien als 
onderdeel van Gods werk voor zijn koninkrijk. En ook dat we 
aandacht hebben voor onze context die door twee golven van secula-
risatie een compleet andere is geworden dan de context van de eerste 
baptisten in Nederland.  
Wij geloven dat de volgende vijf kernwoorden hierbij kunnen helpen. 
Ze lijken ons bruikbaar in heel Nederland en ze typeren wat doop en 
lidmaatschap al eeuwen inhouden voor baptisten. Het gaat om ver-
bond, gemeenschap, markeringspunt, publiek en tastbaar. We zoeken 
naar de betekenis van deze woorden voor het functioneren van de 
gemeente als getuigenis van het koninkrijk van God. Kernwoorden 
die we hiervoor in het gesprek willen brengen zijn: inlijving, discipel-
schap en lichaam van Christus. Hopelijk stimuleert dit het gesprek in 
gemeenten over hoe doop en lidmaatschap concreet zouden kunnen 
functioneren in een tijd die vraagt om een nieuw missionair elan. 
 
Verbond 
Het eerste kernwoord dat we willen benoemen is het begrip verbond, 
dat in de kern betekent dat God initiatiefnemer is in de relatie tussen 

                                                
132 Paas, ‘Missionaire ecclesiologie’, pp. 397-398. Vgl. E.W. van der Poll; ‘Koninkrijk van 
God, gave en opgave’. In: A. van der Dussen, T. van der Leer, B. Reitsma, T. Visser-
Oosterling (red.), Evangelische theologie schrijft geschiedenis. 25 jaar evangelische theologische 
bezinning in Soteria (Sliedrecht: Merweboek, 2009) pp. 9-19. 
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God en mens. Hij staat aan het begin in zijn liefde voor ons en wij 
kunnen daar op antwoorden. Vanuit onze geschiedenis heeft het 
gemeentebegrip van baptisten het accent gekregen van ‘Wij verbinden 
ons...’. We willen de vraag stellen of we met dit accent op wat wij 
doen mogelijk (onbedoeld) meer over de gemeente als ‘onze’ groep 
zijn gaan denken, waarbij wij bepalen wie er wel of niet bij horen. 
God als initiatiefnemer in het verbond kan hier een nieuwe opening 
geven.  
Als het gaat om onze samenleving van nu, kan het woord verbond 
wat oubollig overkomen. Toch geloven wij dat de dynamiek van het 
verbond met God als initiatiefnemer juist uiterst actueel is en van 
waarde in onze tijd. God als initiatiefnemer, die al van ons hield nog 
voor wij maar iets deden, is een ongekend geluid in onze tijd waarin 
de nadruk ligt op presteren om er bij te kunnen horen. Tegelijk gaat 
Gods verbond over partners die zichzelf hierin helemaal geven. Dit 
werkt niet vanuit verplichting, maar vanuit vrije keuze. Kan het niet 
bevrijdend werken als de doop gezien kan worden als teken van Gods 
werk in ons, waardoor Hij ons één maakt met de dood en opstanding 
van Christus en inlijft in de nieuwe orde van zijn koninkrijk?133 
Vanuit het evangelie ontvangen wij de uitnodiging om ‘ja’ te zeggen 
op Gods liefde voor ons in Jezus Christus. Dit is een vrije keuze van 
het hart waarbij wijzelf met huid en haar, met alles wat we zijn, 
betrokken zijn. Het is een begrip dat naadloos aansluit bij onze tijd. 
Mondige mensen wordt immers niet gevraagd om te geloven uit 
gewoonte, omdat het zo hoort, maar om een keuze met het hart te 
maken. Door de belijdenis ‘Jezus is Heer’ en het vertrouwen op Jezus’ 
offer voor onze zonden, worden mensen ingelijfd in Jezus Christus 
zelf en worden zij medewerkers in de nieuwe orde van het koninkrijk 
van God.134   
Tegelijkertijd staat de uitnodiging van God ook haaks op ons levens-
gevoel. Ons initiatief wordt ons uit handen genomen. Het evangelie 
vraagt ons onze eigen autonomie uit handen te geven en ons leven in 
Gods handen te leggen in het vertrouwen dat Hij ermee doet wat 
goed is. In een tijd waar onderhandeling het sleutelwoord lijkt, is dit 

                                                
133 Vgl. Kreider & Kreider, Worship, pp.144-146. Zij bespreken de doop in het kader van 
‘worship and mission after Christendom’ en leggen geheel de nadruk op de doop als 
inlijving in de missie van God. Zij merken drie dingen op als het gaat om de doop in 
een post-christelijke tijd: de doop is een entree in een andere wereld, door de doop 
worden mensen ondergedompeld in Gods missie en de gedoopten moeten onderwezen 
worden om het leven van Gods missie te leven.  
134 Vgl. voor de uitdrukking medewerkers voor Gods koninkrijk Kolossenzen 4:11 en 1 
Tessalonicenzen 3:2; het gaat hier om ‘synergoi’, synergie! 
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enorm direct. Hier komt het tegendraadse karakter van het koninkrijk 
van God krachtig naar voren. De doop biedt de kans om onze drang 
naar autonomie rechtuit te benoemen en hier vrijmoedig in te zijn. 
Zoals Jezus zelf radicaal zijn bevrijdende boodschap bracht: ‘De tijd is 
aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht 
geloof aan dit goede nieuws.’ (Marc. 1:15) 
Door de doop wordt duidelijk dat het evangelie beslag legt op ons 
leven. Dit heeft ook gevolgen voor het lidmaatschap. Als in de doop 
zichtbaar wordt dat God beslag legt op het hele leven, zal dit ook 
gevolgen hebben voor onze betrokkenheid bij de gemeenschap. Die is 
dan niet langer vrijblijvend. Wie als individu geroepen wordt door 
God, ziet om zich heen ook andere geroepenen. Dit collectief is 
geroepen om Gods rijk te belichamen in onze tijd en gezamenlijk 
Gods grote daden te verkondigen in deze wereld.   
  

‘Liefdevolle Heer, 
 U bouwt uw kerk met een tas vol van allerlei slag mensen. 
 Zachtmoedig, impulsief, geschoold en vrijwel niet geschoold 
 mannen, vrouwen, jong en oud 
 en op een of andere manier, door dit alles heen 
 vormde U een gemeenschap 
 met de opdracht de vijand lief te hebben 
 de vreemdeling te verwelkomen 
 te leven met waarden 
 waar anderen om lachen, 
 en dit alles met het doel dat de wereld zou worden verlost. 
 Wij zijn deel van die tas vol mensen. 
 En terwijl wij worstelen met de botsingen die er zijn, 
 verheugen we ons in de verscheidenheid. 
 We zijn toegewijd aan deze gemeenschap 
 omdat we U aan het werk hebben gezien 
 terwijl U onmogelijke dingen deed 
 in deze smeltkroes van liefde.’135 
 
In dit eerste kernwoord ‘verbond’ kan ook een confronterend element 
zitten voor onszelf. Het is mogelijk om vooral zelfbevestigend om te 
gaan met de doop: met onze manier van dopen hebben wij het bij het 
goede eind. Of we kiezen ervoor – bewust of onbewust – om de doop 
te verheffen boven het antwoord op Gods uitnodigende liefde waar-

                                                
135 Uit: Onze waarden bidden. Urban Expression dagelijkse liturgie (Den Haag, 2009), pp. 26-
27. 
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naar het verwijst. Het gevaar hiervan is dat de doop een lege huls 
wordt, een vehikel om het eigen gelijk over te dragen. We hebben als 
kernvraag de vraag gesteld: ‘Hoe kunnen doop en lidmaatschap 
dienen als getuigenis van Gods koninkrijk in onze context?’ Dit brengt 
ook de vraag naar boven: Hoe kunnen wij als gemeenten door de 
doop steeds opnieuw de bevrijdende kracht van het evangelie 
ontdekken voor onszelf?   
Baptistengemeenten zien zichzelf graag als gemeenschappen van 
volgelingen van Jezus Christus. Het accent van baptisten dat je door 
de doop lid kunt worden, kan in de praktijk het gevoel geven dat wie 
gedoopt is ‘binnen’ is. Het is klaar. De dynamiek van discipelschap, 
groei als leerling van Jezus in het koninkrijk, kan dan uit beeld raken. 
Terwijl de doop in de Bijbel zeker geen eindstation is, maar een 
startpunt als leerling van Christus. In de doop kiezen we voor een 
weg waarin we elke dag weer ingaan tegen onze natuurlijke neiging 
om op onszelf te vertrouwen. Wij zijn mensen die vertrouwen op wat 
Jezus Christus heeft gedaan in onze plaats. De doop is een geloofs-
belijdenis waarin wordt uitgesproken dat de gedoopte nu toebehoort 
aan een hemelse Leidsman. In zijn voetspoor en met de kracht van de 
Geest wil de gedoopte zich dagelijks bekeren en zich steeds opnieuw 
toewijden aan de navolging van Hem. Ook blijkt uit de doop dat dit 
geen sterke, maar een zwakke keuze is. Niet het eigen kunnen staat 
centraal, maar het delen in het lijden, de dood en de opstanding van 
Christus. Met andere woorden: Gods kracht wordt zichtbaar in onze 
zwakheid.  
Wij geloven dat dit geweldige kansen schept om de kern van het 
onbekende en onbeminde evangelie, dat zo krachtig naar voren komt 
in de doop, onbevangen en met overtuiging uit te dragen. De doop 
wordt dan niet langer ervaren als ‘groepsdwang’, een handeling die 
verricht moet worden om erbij te kunnen horen, maar als appèl op het 
hart van mensen om de weg te gaan van de navolging van Jezus 
Christus. Dit appèl geldt zowel voor mensen die (nog) niet gedoopt 
zijn – zet de eerste schreden op die weg! – als voor mensen die wel 
gedoopt zijn – blijf deze weg volgen, dag na dag!  
 
Deze nadruk op het verbond kan ontspanning betekenen in het con-
tact met groepen binnen de gemeente die zich nu wellicht onder druk 
gezet voelen als het gaat om de doop. We denken hierbij in de eerste 
plaats aan mensen met een niet-christelijke achtergrond. Zij kunnen 
met ons optrekken in onze gemeenschap ook al geloven zij niet. Zij 
kunnen in onze levens en in ons samenleven iets gaan merken en 
voelen van de nieuwe orde van Gods rijk. Zo worden zij geprikkeld 
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zelf ook hun leven in Gods hand te leggen en de heerschappij van 
Jezus Christus over hun leven te aanvaarden. We willen ervoor 
pleiten om bij mensen die tot geloof komen, bekering en doop dichtbij 
elkaar te houden. We mogen hun verdere weg als leerling van Jezus 
in Gods hand leggen. Een spannende beslissing, want we weten nooit 
zeker of de keuzes die zullen volgen gelijk zijn aan de keuzes die wij 
maken, maar we doen dit in het vertrouwen dat God het werk zal 
afmaken dat hij is begonnen te doen.  
In de tweede plaats denken we aan de groep van mensen die als kind 
gedoopt zijn. Een groep die zich door een kerkelijke achtergrond vaak 
in een spagaat bevindt. Wat te doen als je als kind gedoopt bent, tot 
bewust geloof bent gekomen en jezelf voor nieuwe vragen gesteld ziet 
in een baptistengemeente? Is de doop op de belijdenis van je geloof 
een herhaling van wat er als kind aan je is voltrokken, of is het een 
nieuwe stap in gehoorzaamheid die God van je vraagt? Baptisten 
hebben altijd hoog gehouden dat er vrijheid moet zijn in zaken van 
geloof. Het hart van mensen laat zich niet dwingen. Hoe kunnen doop 
en lidmaatschap hier een getuigenis zijn van het koninkrijk van God? 
Belangrijk lijkt ons de doop in de gemeente te vieren op een manier 
die de betekenis van de doop in het leven van mensen zichtbaar 
maakt! Daarnaast is er ruimte nodig om met mensen samen – 
bijvoorbeeld in een doopkring – de betekenis van de doop in de Bijbel 
na te gaan. De ervaring leert dat mensen hier nieuwe ontdekkingen 
doen. Hierbij is het zaak weg te blijven van ‘als ik me laat dopen ben 
ik goed genoeg om lid te worden’. Deze gedachte, die in de praktijk 
een rol kan gaan spelen, is niet in lijn met het evangelie.136 Er is een 
weg mogelijk om in het kader van navolging van Christus te spreken 
over de doop! Zo komt er een appèl op mensen om vanuit hun relatie 
met God keuzes te maken. Wat wij kunnen doen is de weg van 
mensen opdragen aan God in gebed en hen ook durven loslaten, in 
het vertrouwen dat God zijn weg met hen gaat. 
Ten slotte zijn er als derde groep nog de jongeren van de gemeente.137 
In onze tijd moeten we niet verwachten dat zij alles wel weten over de 
doop. Onze jongeren verdienen het om ingewijd te worden in de 
betekenis van de doop en het volgen van Jezus. Hier moet geloof, tijd 
en aandacht voor zijn, in de jeugdgroepen of wellicht in aparte kleine 

                                                
136 Vgl. de uitdrukking ‘de rechte weg naar het ware evangelie bewandelen’ in Galaten 
2:14. Zie voor het centrale karakter van het evangelie T. Keller, ‘The centrality of the 
Gospel’ (als pdf de vinden op www.redeemer.com); gebruikt door S. Paas in: Jezus als 
Heer in een plat land. Op zoek naar een Nederlands evangelie (Zoetermeer: Boekencentrum, 
2001), hoofdstuk 7. 
137 Op de plaats van kinderen komen we nog onder het kernwoord ‘gemeenschap’. 
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groepen voor jongeren over doop en discipelschap.138 Veel jongeren 
vandaag willen graag duidelijkheid. Ze willen weten hoe het zit, ook 
met de doop. Het liefst willen ze dat horen van mensen die zelf 
rolmodellen zijn door hun eigen geloof en volgen van Jezus. Inwijding 
in de betekenis van de doop en het volgen van Jezus helpt jongeren in 
het maken van eigen keuzes voor hun leven, in een wereld met vele 
voor jongeren aantrekkelijke opties. Als jongeren door de doop bij de 
gemeenschap gaan horen, zullen zij ook actief gehoord moeten 
worden en zal er ruimte moeten zijn voor hun bijdrage. Het zal niet 
voor het eerst zijn dat God zo – misschien uit onverwachte hoek en op 
onverwachte (onaangepaste) wijze – vernieuwing geeft in de 
gemeente! Dan is het aan ons te onderkennen dat God hier werkt... 
 
Gemeenschap 
Uit het begrip verbond komt een nieuw kernwoord naar voren, te 
weten gemeenschap. Deze twee zijn nauw met elkaar verbonden. Uit 
het verbond dat God met mensen aangaat, ontstaat een gemeenschap 
van geroepenen. Dit is altijd één van de grondovertuigingen geweest 
van baptisten. De doop is gemeentevormend. Met andere woorden: 
wie zich verbindt aan Jezus en dit door de doop zichtbaar maakt, is 
daardoor verbonden aan de gemeente. Verbonden met God en met 
elkaar ben je eraan gehouden samen zijn weg te gaan, wat het ook zal 
kosten. Met elkaar wordt ernaar gezocht de stem van God te verstaan 
en te zien of Hij meer van zijn wil openbaart voor de gemeente, 
‘further light’ schenkt op de weg.  
Deze typisch baptistische overtuiging van verbondenheid met God en 
verbondenheid met elkaar is vandaag opnieuw actueel. De genoemde 
verbinding is een bewuste keuze die je persoonlijk maakt. Deze 
bewuste keuze sluit aan bij onze cultuur van mondigheid. Mensen 
willen zelf kiezen bij welke netwerken zij zich willen aansluiten. 
Tegelijkertijd kent deze keuze voor gemeenschap een tegendraads 
element. Wie er voor kiest zich aan te sluiten bij de gemeenschap die 
Jezus gesticht heeft, kiest ook voor mensen die heel anders zijn. Het is 

                                                
138 Met aparte kleine groepen over doop en discipelschap zijn goede ervaringen 
opgedaan in Amersfoort. Jongeren moesten bijvoorbeeld het hele Mattheüs evangelie 
doorlezen en hun vragen opschrijven. Hierover werd doorgesproken. Ook werd vanuit 
de betekenis van de doop gesproken over wat bekering is, zonde, vergeving, kracht van 
de Heilige Geest, en dat in de praktijk van hun leven. Voor jongeren werd duidelijk dat 
je een keuze kunt maken om bij God te horen. En dat je niet eerst goed genoeg moet zijn 
om gedoopt te worden (dat gevoel leefde nogal eens), maar dat het gaat om vertrouwen 
op Jezus als je Heer. De leiding van deze groepen functioneerde vooral als rolmodellen 
door hun eigen geloof en volgen van Jezus. 
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een keuze voor veelkleurigheid in plaats van een keuze voor een 
gemeente waar iedereen hetzelfde is. Dat klinkt in een zin op papier 
aannemelijk en mooi, maar kan in de praktijk blijken bijzonder 
weerbarstig te zijn. De keuze impliceert immers dat je niet zomaar 
wegloopt als het door verschillen moeilijk wordt. Het geloof in de 
bevrijdende en genezende kracht van het evangelie moedigt aan om 
door te zetten, ook in moeilijke situaties waarin de verschillen 
onoverkomelijk lijken. Mensen die heel verschillend zijn, leren hier 
elkaar lief te hebben, omdat God hen in Jezus Christus eerst heeft 
liefgehad. Zo wordt de gemeenschap een teken van Gods komende 
rijk.  
Ergens bij horen, omdat dat nu eenmaal zo hoort, die tijd lijkt 
voorgoed voorbij. Dat neemt niet weg dat steeds meer mensen de 
keerzijde van alleen maar op jezelf gericht zijn beginnen te voelen. De 
mogelijkheid ergens bij te horen kan dus ook als kracht ervaren 
worden. De doop is ook een doop in de gemeenschap. Wie boven 
water komt na kopje onder te zijn gegaan, ziet een nieuwe familie 
staan. Grote kans dat dit de mensen zijn die jou hebben geholpen je 
weg van geloof te vinden. Een grote groep van broers en zussen. Een 
lichaam waarvan Jezus het hoofd is. Door de doop is het mogelijk om 
deel uit te gaan maken van een alternatieve gemeenschap waarin het 
persoonlijke en gemeenschappelijke op een nieuwe manier vorm 
krijgt en waarin de bijdrage van ieder enorm waardevol is.   
Een mooi voorbeeld hiervan is het volgende verhaal uit de Engelse 
context.139 Hier vond de doop niet plaats met de dopeling en één of 
twee dopers. De persoon die tot geloof gekomen was, kwam het water 
in en stond tussen de hele groep andere mensen in die de concrete 
gemeenschap vormden. De dopeling werd niet alleen gedoopt in 
Jezus als hoofd, maar ook concreet in zijn lichaam, de gemeenschap. 
Niet alleen voor de dopeling was dit een diepe ervaring, ook op de 
gemeenschap maakte dit indruk. Hun eigen doop en deel uitmaken 
van de gemeenschap werd opnieuw bevestigd. God wil zorg dragen 
voor de gedoopten en de dopeling, maar ook de gedoopten mogen 
zorg dragen voor de nieuwe toetreder. Ze zijn aan elkaar verbonden. 
We willen hier wijzen op een belangrijk gegeven in onze tijd. 
Gemeenschap en relatie begint al nog voor iemand gelooft of gedoopt 
wordt. Samen optrekken binnen een relatie blijkt cruciaal te zijn in het 
tot geloof komen. We willen stilstaan bij een voorbeeld, waarin 

                                                
139 Verhaal van Peter Dominey van ‘Church from Scratch’, Southend Engeland; zie 
www.churchfromscratch.org. Contact via Incarnate Network, zie www.incarnate-
network.eu.  
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gemeenschap en relaties in een missionaire context een hoofdrol 
spelen, maar op een heel andere manier dan wat baptisten traditioneel 
gewend zijn.140  
 
‘Na een dienst komt een groepje jongeren naar mij toe. Zij komen elke 
twee weken bij elkaar op een avond en noemen dat de “Jezus-kerk”. 
Het zijn jongeren die de doopcursus in de gemeente hebben gedaan, 
zelf gedoopt zijn en actief zijn binnen het jeugdwerk van de gemeente. 
Ze steken elkaar aan met hun geloof! Ze vertellen dat een vriend van 
hen tot geloof gekomen is in Jezus en zich wil laten dopen. “Wij 
willen hem samen gaan dopen in het Henschotermeer.” Ik vraag 
wanneer hij gedoopt zal worden. Het antwoord: “Morgen.” Ik merk 
dat zij aan mij als voorganger geen toestemming vragen, maar wel 
contact zoeken. Dat vind ik mooi. Of ik nog tips heb... Ik zeg: “Als je 
deze jongen doopt, zeg dan dat hij moet weten dat hij nu deel is van 
een grote familie van mensen die bij Jezus horen. Nodig hem uit hier 
een keer in de dienst te komen om dat te kunnen meemaken.” En ik 
zeg nog: “Maak een officieel doopbewijs voor hem. Dan kan hij later 
laten zien dat hij gedoopt is.” Daar hadden ze totaal niet aan gedacht. 
Enkele maanden later wordt één van de jongeren van de gemeente uit 
deze groep gedoopt. Ik vraag aan hem: “Waarom laat je je niet dopen 
in het Henschotermeer?” Hij zegt: “In deze gemeente ben ik 
opgegroeid, hier kennen mensen mij, hier wil ik graag gedoopt 
worden.” Na de doopdienst sta ik even na te praten met enkele 
jongeren. Een jongen zegt – heel beleefd: “Ik ben die jongen die 
gedoopt is laatst in het Henschotermeer. Leuk om u te ontmoeten. Ik 
kom hier nog wel eens vaker...” Ik zeg: “Mooi om je te zien, 
gefeliciteerd met je doop’’.’ 
 
In veel gemeentestichtende initiatieven die zich richten op contact met 
niet-christenen is deze zelfde dynamiek te zien.141 Er is eerst 
gemeenschap, relaties, mensen horen er bij, nemen iets te eten mee, 
enzovoorts. Zij zijn en voelen zich deel van de gemeenschap, zonder 

                                                
140 Recent voorbeeld van Oeds Blok als voorganger van de baptistengemeente Amers-
foort.   
141 Bijvoorbeeld ervaringen binnen het gemeentestichtende netwerk Urban Expression 
(zie www.urbanexpression.nl). Zie bijvoorbeeld de beschrijving van ervaringen in de 
Haagse Spoorwijk van Matthijs en Lindsey Vlaardingerbroek in: G. Noort, S. Paas, H. 
de Roest, S. Stoppels, Als een kerk opnieuw begint (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008), pp. 
124-135 en in René Erwich, Veelkleurig verlangen. Wegen van missionair gemeente-zijn 
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2008), pp. 99-107 en ook ervaringen van baptisten in de 
Amersfoortse wijk Kruiskamp (zie www.kruiskamp.org). 

73



 

nog christen te zijn. Ze bidden zelfs mee, terwijl ze steeds maar 
benadrukken niet te geloven... Binnen de gemeenschap ontdekken zij 
wat het leven met Jezus inhoudt, ze worden stap voor stap mee-
genomen in het christelijk geloof. Totdat ze opeens tegen iemand 
zeggen: ‘Wat is het toch heerlijk om christen te zijn...’ In deze 
gemeenschap functioneert de doop als markeringspunt van het horen 
bij Jezus. De mensen die tot geloof komen, ontdekken zelf van binnen 
hoe het gezamenlijke geloof in Jezus een unieke band schept als Gods 
familie. Zij zijn vaak de nieuwe (vurige!) evangelisten in de 
gemeenschap. 
 
Deze ervaringen van kerk-zijn in een missionaire context laten zien 
dat het proces van tot geloof komen verloopt door relaties. Er is eerst 
gemeenschap, dan geloof en dan de doop.142 Officieel lidmaatschap 
van de gemeente speelt vaak geen rol. De jongen werd geen lid, maar 
deel van de ‘Jezus-kerk’ en initiatieven van gemeentestichting hebben 
vaak geen formeel lidmaatschap. Wij verwachten dat dit proces van 
bij de gemeenschap horen, gaan geloven en gedoopt worden ook in 
bestaande baptistengemeenten die contact zoeken met niet-christenen 
steeds meer gewoon zal worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het hart 
van baptisten voor gemeenschap en relaties hierin een grote kracht 
kan zijn. De vraag die wij hierbij meegeven is: hoe kunnen wij het 
relationele karakter van onze gemeentevisie op een nieuwe manier 
praktisch maken voor vandaag? Hoe zijn wij hierin een getuigenis van 
Gods koninkrijk? Een theorie van geloven, gedoopt worden en er dan 
pas echt bij horen, kon daarbij wel eens een karikatuur zijn van wie 
wij zelf echt zijn en willen zijn. Gemeentestichtende initiatieven zijn 
vaak huiverig voor een formeel lidmaatschap. Wij denken dat dit te 
maken heeft met huiver voor een doorgeslagen institutionele bena-
dering van de kerk. Mogelijk kunnen gemeenschappen die ontstaan 
vormen vinden om met mensen die tot geloof komen het aloude ‘je 
verbinden aan God en aan elkaar’ (verbondssluiting) nieuw leven in 
te blazen omdat dit relationeel is en niet formeel. Er zijn in Engeland 
voorbeelden van gemeenschappen, waar elk jaar gevraagd wordt of je 
je opnieuw wilt verbinden aan de gemeenschap. 
We geloven dat het leven vanuit echtheid in relaties, in plaats van 
functionele contacten, cruciaal is voor heel de kerk in onze tijd. De 
geleefde relatie met Jezus Christus is het geheim van het leven binnen 
deze gemeenschap, op een manier de verder gaat dan ‘ik stop er iets 

                                                
142 Zie voor een bespreking van deze thematiek van ‘belonging, believing, behaving’ S. 
Murray, Church, pp. 9-38. Murray gaat ook expliciet in op lidmaatschap. 
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in en ik haal er iets uit’. We zien nieuwe kansen voor baptisten om het 
relationele karakter van hun gemeentevisie praktisch te maken voor 
vandaag.  
 
Vrienden en kinderen  
Daarbij zijn er wel vragen die wij willen meegeven voor bezinning. 
We hebben gesproken over de gemeenschap als teken van Gods 
komende rijk. We willen nog ingaan op twee groepen in de gemeen-
schap die in een consequent doorgevoerde baptistenvisie geen deel uit 
kunnen maken van de gemeenschap: kinderen en ‘vrienden’ van de 
gemeente, zij die zich (nog) niet laten dopen op belijdenis van hun 
geloof.  
Allereerst de vrienden. Met hen is er eenheid in het geloof in Jezus 
Christus. Zij horen bij het Hoofd en functioneren met hun gaven ook 
in het lichaam. Toch kunnen zij geen lid zijn van de gemeente. Zij 
blijven een aparte groep in de gemeenschap omdat zij niet op hun 
belijdenis gedoopt zijn. Buitenstaanders merken in onze gemeenten 
een warme gemeenschap, maar op bepaalde momenten wordt er 
opeens een tweedeling gemaakt die zij niet begrijpen (bijvoorbeeld bij 
het aannemen van nieuwe leden).  
Dit boekje wil bijdragen aan een open gesprek over deze best 
moeilijke problematiek. Er zijn argumenten voor de optie van leden 
en vrienden en argumenten voor een open lidmaatschap. Wij willen 
hier opnieuw het perspectief van onze kernvraag meegeven aan 
gemeenten. Voor een gemeente met leden en vrienden: hoe is deze 
gemeenschap een getuige van Gods koninkrijk? Een gemeenschap 
van het koninkrijk, die gekenmerkt wordt door verzoening en vrede 
door het kruis van Christus. Hoe werkt dat als er een aparte groep 
vrienden is? Zijn er manieren om de pijn van verschil van inzicht 
samen te dragen en eenheid na te streven? Welk getuigenis geeft dit 
naar buitenstaanders? Baptisten hebben met hun hart voor geloof en 
gemeenschap juist niet een individualistisch geloof voor ogen, maar 
geloven in de sociale, collectieve dimensie van het evangelie. Hier is 
echt ‘further light’ nodig in het licht van het koninkrijk, zo voelen wij. 
En als de gemeente ‘getuige’ en ‘voorhoede’ is van het komende rijk, 
wat betekent dat gezien vanuit het toekomstvisioen van één stralende 
bruid die haar man opwacht?143 
Gemeenten die kiezen voor een open lidmaatschap zullen de 
fundamentele eenheid van het geloof in Jezus Christus benadrukken. 
Deze gemeenten moedigen wij aan om vrijmoedig te blijven in het 

                                                
143 Vgl. Openbaring 21:2. 
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vieren en delen van de doop, als getuigenis van Gods koninkrijk. Een 
valkuil voor hen kan zijn dat zij het tegemoet komen aan mensen als 
het hoogste doel gaan zien, waarmee zij verliezen aan scherpte ten 
dienste van Gods koninkrijk. 
En dan zijn er nog de kinderen. We kunnen hier slechts kort op in-
gaan. Het is wel ongerijmd te noemen dat in een strikte baptistenvisie 
het kostbaarste wat wij hebben – onze kinderen – niet bij de gemeente 
kan horen. Dit moet een signaal voor ons zijn dat goede keuzes van 
baptisten in andere tijden voor ons niet een gesloten systeem gaan 
worden. Kinderen horen naar onze overtuiging bij Gods koninkrijk en 
bij de gemeente. Niet omdat zij in zichzelf goed of volmaakt zouden 
zijn (we weten wel beter...), maar dankzij het offer van Jezus 
Christus.144 Het is opmerkelijk dat juist kinderen door Jezus als 
voorbeeld worden gesteld als het gaat om het ontvangen van het 
koninkrijk. Juist de groep die er voor ons theologisch niet bij kan 
horen! Dit moet ons aan het denken zetten! Nu baptisten niet meer zo 
hun plek hoeven te bevechten op de kerkelijke kaart – we worden 
serieus genomen... – is het tijd hierin volwassen te worden. Of beter 
gezegd: weer onbevangen kind te worden en onszelf niet te serieus te 
nemen. Further light please!145 
 
Markeringspunt 
Het derde kernwoord is markeringspunt. Ieder mens heeft behoefte 
aan markeringen op zijn of haar levensweg. Zeker in onze tijd met 
minder vaste oriëntatiepunten in het leven, zoeken mensen naar 
nieuwe riten en symbolen. We staan stil of worden stilgezet bij 

                                                
144 Vgl. Marcus 10:13-16 en Matteüs 18:1-6. Baptisten hebben als het gaat om het behoud 
van kinderen al vroeg verwezen naar Romeinen 5:18. Zij hebben – anders dan in 
bepaalde opvattingen in de gereformeerde verbondsleer – er zo altijd aan vastgehouden 
dat er behoud is voor alle kinderen dankzij Jezus Christus, en niet alleen voor de 
kinderen van de gelovigen. Vgl. voor een uitgebreide bespreking voor de plaats van 
kinderen in de gemeente O.W. Blok, De plaats van kinderen in de Baptistengemeente 
(ongepubliceerde scriptie Baptisten Seminarium, 1998). 
145 Zie hiervoor bijvoorbeeld Sarah Fegredo ‘I believe the children are our future’  
http://www.beyond400.net/entry/33-i-believe-the-children-are-our-future. Twee cita-
ten uit dit verrassende opstel. ‘Kinderen zijn in wezen zoals het Koninkrijk; ze zijn al 
helemaal mens en toch worden ze het ook nog steeds meer. Ze herinneren ons dagelijks 
aan het Reeds en Nog Niet.(…) Als we volwassen worden hebben we de neiging te 
vergeten dat alleen verandering constant aanwezig is; kinderen leven dit uit als 
dagelijkse realiteit.’ 
‘Kinderen zijn machteloze en gemarginaliseerde mensen in optimale vorm. Uitsluiting 
is deel van hun dagelijkse ervaring, maar het is niet altijd onze ervaring. Misschien zou 
er iets nieuws ontstaan als we opnieuw na zouden denken over onze kerken en de 
structuren van onze denominaties en een stem zouden geven aan deze ‘geringen’. 
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vreugde en verdriet, bij momenten van winst en verlies. In positieve 
zin gaat het om overgangsmomenten zoals geboorte, een nieuwe 
opleiding, het betrekken van een nieuw huis en het aangaan van een 
huwelijk. Het leven kan stilstaan bij het verlies van een dierbare of bij 
een situatie van werkloosheid. Of je nu gelovig bent of niet, zulke 
momenten worden gevierd of herdacht of doorstaan.  
Dit diep geleefde gevoel laat zien dat hier sprake is van een krachtig 
kernwoord met betrekking tot de doop. De doop kan bij uitstek 
markeren hoe een mens het oude leven verliest en het nieuwe leven in 
Gods nabijheid viert. Zo’n initiatierite geeft richting in het verdere 
verloop van het leven. Onderweg zijn als een pelgrim, dat is wat het 
leven als christen in essentie is. De doop kan in dit beeld een 
belangrijke rol spelen. Dat geldt overigens niet alleen in het leven van 
de individu, maar ook in het leven van de gemeenschap. Waar 
gedoopt wordt, wordt gevierd dat een mens tot geloof is gekomen en 
zich wil verbinden aan medebroeders –en zusters. Op zo’n manier 
wordt gemarkeerd dat de gemeenschap is gevormd uit geloof in de 
ene God die de gelovigen met elkaar verbindt, ingelijfd in Christus, in 
de nieuwe orde van Gods rijk.   
De doop kan dus worden gezien als een markering, maar dan niet als 
markering waar met genoegen op terug gekeken wordt en die steeds 
verder wegzakt, maar als een markering die een nieuw leven in 
verbondenheid met God inluidt. Mogelijk kan de vroege kerk een 
inspiratiebron zijn voor de liturgische vormgeving van het mar-
keringspunt van de doop in onze tijd. Er was in de vroege kerk een 
doopliturgie, waarin op diverse manieren de overgang van oud naar 
nieuw werd doorleefd.146 Het zou goed zijn dat de weg die ingeslagen 
wordt ook wordt omgeven met zorg en aandacht voor hen die zich 
door hun doop verbinden met de gemeenschap. Helpt de gemeente 
deze toetreders – door de missionaire context naar wij hopen steeds 
meer ontkerkelijkten en onkerkelijken – om wegwijs te worden in hun 
nieuwe bestaan? Kan men deel worden van een kring? Is er ruimte 
voor hen in de zondagse bijeenkomst? Is er wellicht specifieke aan-
dacht door zo iemand te koppelen aan een mentor die als reisgenoot 
wil fungeren? De weg die voor en na de doop wordt ingeslagen is een 
hulpmiddel om de nieuwe gelovigen te helpen te groeien in karakter 
in gelijkvormigheid aan hun Heer. Tegelijkertijd maakt de doop als 
startschot van dit nieuwe leven duidelijk dat er ook daadwerkelijk een 
weg is te gaan. In onze tijd, waarin het volgen van Jezus steeds meer 

                                                
146 Zie bijvoorbeeld T. van der Leer, ‘Dooponderricht en dooprituelen in de vroege 
Kerk’ in Soteria 20.1 (2003), pp. 52-67. 
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‘tegen de stroom in’ zal zijn, zullen gemeenten hierin veel liefde en 
tijd moeten investeren.147 
De missionaire context zorgt er, nog meer dan anders, voor dat 
mensen met figuurlijke butsen en deuken aan de poort van de kerk 
kunnen staan. Het feit dat ze zich van hun oude leven af willen keren 
en, geloof hechtend aan het goede nieuws van het koninkrijk, Jezus na 
willen volgen, zegt niet dat ze hun leven in elk opzicht op orde 
hebben. Biedt de christelijke gemeente hun de kans te leren wat het 
begrip genade inhoudt: Een levensweg met vallen en opstaan, ver-
zekerd van Gods beloften en een hoopvolle toekomst? 
 
Publiek 
Vervolgens staan we stil bij het publieke karakter van de belijdenis 
van geloof en van de doop. Publiek is dus het vierde kernwoord. Het 
is duidelijk voor mensen, maar ook voor de onzichtbare machten dat 
hier een mens is geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaarlijke 
licht.148 De doop en de gemeenschap zijn een getuigenis van Gods 
koninkrijk, en hebben daarom een publiek karakter. Dit vierde kern-
woord roept de vraag op of wij als gemeenschap publiek durven zijn 
en begrijpen dat dit bij het koninkrijk hoort. Zien wij bijvoorbeeld 
onze bijeenkomsten als publieke samenkomsten? Doopdiensten zijn 
nu juist de plek waar mensen frank en vrij durven te getuigen van 
hun geloof, en alle aanwezigen met hun levensverhaal kunnen 
aansluiten bij het verhaal van God en het verhaal van de dopeling. 
Vaak worden vrienden en bekenden uitgenodigd. Zij kunnen horen 
welke realiteit de grote daden van God vormen in het leven van 
iemand die zij kennen. Zo zijn er bij een doop vaak gasten, die 
onbekend zijn met het evangelie, en gasten die uit kerken komen waar 
de kinderdoop gepraktiseerd wordt. De nadruk vanuit de gemeente 
ligt niet op het onderstrepen van het eigen gelijk in de doop, maar 
juist op wat God gedaan heeft. Hij roept, wij mogen antwoorden en 
dit door de doop zichtbaar en publiek maken. Het publieke karakter 
van de doop wordt extra aangegrepen door gemeentes die ervoor 
kiezen om hun doopdiensten niet in een kerkgebouw te houden, maar 
een open plek met water benutten als de weersomstandigheden dat 
toelaten. De toeschouwers zijn dan diegenen die bewust zijn gekomen 

                                                
147 Gemeenten die hierin willen leren, kunnen terecht bij S. Paas, De werkers van het 
laatste uur. De inwijding van nieuwkomers in het christelijk geloof en in de christelijke gemeente 
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2003). 
148 Op een aantal plaatsen wordt de doop opvallend in verband gebracht met Jezus’ 
openlijke overwinning over de machten van het kwaad in zijn offer aan het kruis en 
opstanding; vgl. Kolossenzen 2:6-15 en 1 Petrus 3:18-22. 
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om de doop bij te wonen, maar ook toevallige voorbijgangers die 
anders nooit een kerk van binnen zouden zien en nu opeens getuige 
zijn van één van de kernactiviteiten van zo’n kerk. Als de blik in de 
kerk naar buiten gericht moet zijn, kan het een eenvoudige en doel-
treffende stap zijn door als kerk daadwerkelijk naar buiten te gaan. 
Dit zal nog krachtiger zijn als de gemeente al publiek, dienend en 
getuigend, aanwezig is in hun context en als dan mensen uit deze 
context publiek gedoopt worden, in aanwezigheid van hun vrienden 
en bekenden! 
 
Tastbaar 
Tenslotte biedt de doop nieuwe kansen omdat hij tastbaar is. Je kunt 
de doop nu eenmaal niet ondergaan zonder kletsnat te worden. Het 
christelijk geloof, zo wordt duidelijk, gaat verder dan een redenering 
die je met het hoofd maakt, maar betreft je lijf en leden. De hele 
persoon met heel z’n hebben en houden gaat kopje onder. De 
moderne mens zoekt naar belevingen die het alledaagse overstijgen. 
De doop biedt zo’n ervaring, maar kwalificeert deze ook. Het is een 
christelijke ervaring, een ervaring die onze schreden richt op het pad 
van de navolging van Jezus Christus. De instelling van de doop door 
Jezus prikkelt zo al onze zintuigen. Het tastbare in de doop van een 
mens in alles wat hij of zij is, maakt ook duidelijk dat het christelijk 
geloof niet een soort geestelijke dimensie is los van deze werkelijk-
heid. Nee, deze persoon, dit karakter, dit lichaam, deze tastbare 
werkelijkheid zal hersteld en vernieuwd worden. Dit is de hoop van 
Gods koninkrijk voor deze schepping, nu al als voorproef door de 
kracht van Gods Geest, en straks volmaakt als Gods rijk doorbreekt bij 
de tweede komst van Jezus als Heer. 
De doop is tastbaar, omdat daardoor de eerste stappen worden gezet 
op het pad van discipelschap zoals we dat lezen in Mattheüs 28. Jezus 
geeft daar na zijn opstanding opdracht aan zijn leerlingen om wat zij 
van Hem geleerd hebben ook weer te onderwijzen aan andere 
mensen. Zij moeten ook leerling gemaakt worden. Dit gebeurt door 
hen te dopen en hen vervolgens te leren doen alles wat Jezus gezegd 
heeft. Dit proces van tastbaar gevormd worden als mens lijkt op een 
beeldhouwer die de opdracht krijgt een beeldhouwwerk te gaan 
maken. De eerste stap van het proces wordt zichtbaar in de aanschaf 
van de juiste materialen. Vervolgens zal de beeldhouwer met de 
materialen aan de slag gaan. Met elke beitelslag wordt zichtbaarder 
welk beeld zijn opdrachtgever voor ogen heeft. De beeldhouwer weet 
dat dit zijn meesterwerk moet worden en hij neemt dan ook ruim de 
tijd. Hij weet dat hij het beeld misschien zelfs niet eens af zal krijgen 
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in zijn leven. En toch gaat hij door. Hij is begonnen en stap voor stap 
zal hij werken aan het beeld dat zijn opdrachtgever voor ogen ziet!  
 
Doop en lidmaatschap: nieuwe kansen voor God? 
Wij hebben in dit hoofdstuk nieuwe kansen willen verwoorden voor 
doop en lidmaatschap in onze tijd. Daarbij hebben wij vooral vragen 
vanuit het perspectief van Gods koninkrijk op de agenda van de 
plaatselijke gemeenten willen zetten. Hier volgen kort de belangrijkste 
vragen: 
 
- Zien we de invloed van de ‘religieuze mobilisatie’ (de gemeente is 
mijn leven) en later de ‘individualisering en subjectivering’ (samen-
stellen persoonlijk keuzemenu) terug in onze gemeente? Kunnen we 
daar voorbeelden van aanwijzen? Hoe beïnvloedt dit ons gemeente-
leven en in het bijzonder de vragen rondom doop en lidmaatschap? 
- In welke context is onze gemeente tot stand gekomen? Is deze 
context de afgelopen jaren veranderd? Hoe beïnvloedt dit ons 
gemeenteleven en in het bijzonder de vragen rondom doop en lid-
maatschap? 
- Zien wij de kerk (misschien onbewust) als ‘van ons’ of is de 
gemeente Gods eigendom? Beïnvloedt het denken over de Missio Dei 
ons gemeenteleven en in het bijzonder de vragen rondom doop en 
lidmaatschap? 
- Wat is de verhouding tussen de wereld en de kerk? Geloven wij dat 
God in Jezus Christus naar deze wereld is gekomen om mensen te 
redden en in te lijven in zijn koninkrijk? Hoe beïnvloedt dit ons 
gemeenteleven en in het bijzonder de vragen rondom doop en lid-
maatschap? 
- Welke gevoelens van angst en hoop ontwaren we bij onszelf als we 
spreken over doop en lidmaatschap? Waar komen deze gevoelens 
vandaan? Wat kunnen we ermee? 
- Bieden de kernvraag: ‘Hoe kunnen doop en lidmaatschap dienen als 
getuigenis van Gods koninkrijk in onze context?’ en de vijf kern-
woorden richting om het gesprek over doop en lidmaatschap verder 
vorm te geven? Waarom wel/niet? 
- Welke nieuwe kansen zien wij concreet voor doop en lidmaatschap 
in onze gemeente?  
 
Wij hopen dat er binnen de plaatselijke gemeenten openheid en geloof 
zal zijn om met elkaar in gesprek te zijn, te zoeken naar de wil van de 
Heer. Wij geloven dat hier nieuwe kansen zullen ontstaan voor God 
om in ons te werken!  
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Verschillende visies op het landschap 
door ds. Anne de Vries en dr. Pieter J. Lalleman 

 
 
 
Gesloten lidmaatschap (Anne de Vries) 
 
Inleiding 
Word je, als je als gelovige gedoopt wordt op je geloof, ook meteen lid 
van een plaatselijke gemeente? En omgekeerd: Kun je lid worden van 
de gemeente zonder eerst gelovig gedoopt te zijn? Dat zijn vragen die 
regelmatig opduiken. Het levert een heel stel subvragen op. Wat is 
precies de gelovigendoop? Wat is de juiste vorm? Wat is de betekenis? 
Hoe moet je het lidmaatschap van een gemeente zien? En wat is de 
gemeente – een wereldwijd fenomeen alleen of ook een plaatselijk 
gebeuren, of beide? Hoe is dan de verhouding? Hoe ligt de verhou-
ding met gelovigen met een andere dooptraditie? We zoeken naar 
antwoorden vanuit de Bijbel en proberen die toe te passen op de 
werkelijkheid van vandaag, die een heel gemengd beeld geeft van de 
praktijken van doop en lidmaatschap. Dit artikel spitst zich toe op de 
vraag of alleen gelovigen die door onderdompeling gedoopt zijn, lid 
van de gemeente kunnen en mogen worden. 
 
Lichaam 
Een voor mij essentiële bijbeltekst nodigt uit na te denken over de 
verhouding van doop en lidmaatschap: 1 Korintiërs 12:13 en 14. De 
apostel Paulus schrijft aan de bruisende, van geestesgaven vervulde, 
ernstig in groepen verdeelde en van jaloezie vergeven gemeente in 
Korinte over eenheid. Daar was alle reden voor, gezien de door hem 
in hoofdstuk 1 beschreven verdeeldheid. In hoofdstuk 12 komen de 
gaven van de Heilige Geest aan bod en hun betekenis. Ook hier 
hamert de apostel op eenheid. Dat doet hij niet alleen vanuit zijn 
Joodse verstaan van de ene God (zie Efeze 4:1-6), maar ook vanuit zijn 
zorg voor de eenheid van de plaatselijke gemeente. 
Juist omdat de gelovigen van Korinte zich in hun strijdgesprekken 
beroepen op de Heilige Geest, start Paulus hier met zijn gedachtelijn: 
Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt (NBG ‘51). 
Cruciaal is de invulling van de woordjes ‘en, in’ en ‘eis, tot’. De doop 
gebeurt in één Geest. De Geest voltrekt de doop niet (dat doet de 
dopende gemeente), maar verleent er samen met de Vader en de Zoon 
zijn gezag aan. Het beschrijft ook de dopeling: Omdat de gelovige in 
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de Geest van Jezus is en leeft, kan hij/zij gedoopt worden. Maar 
daarmee is nog niet alles gezegd. Het woordje ‘tot’ geeft daarbij 
richting en doel aan – misschien zou de vertaling ‘tot in’ de dubbele 
betekenis van ‘eis’ beter tot zijn recht laten komen. Het gaat om een 
doelbewuste door de Geest geleide beweging die in de doop 
voltrokken wordt: Tot in één lichaam gedoopt.149  
Het gaat om het lichaam van Christus. Door het zo te zeggen is het 
vanzelfsprekend dat het één lichaam is – Christus heeft niet meerdere 
lichamen. Paulus heeft hier in allereerste zin de plaatselijke gemeente 
op het oog. Luister naar de nadrukkelijke wijze waarop hij zijn betoog 
wat de eenheid betreft eindigt in vers 27: Welnu, u bent het lichaam 
van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.  
 
Ledematen 
Het brengt ons bij het woordje ‘melos’, dat meestal vertaald wordt met 
deel. In dit gedeelte en binnen dit beeld betekent het ledemaat. Dat 
wordt volstrekt duidelijk in het vervolg waar Paulus een aantal 
onderdelen van het menselijk lichaam gebruikt om de onderlinge 
afhankelijkheid en saamhorigheid te beschrijven. Rick Warren citeert 
C.S.Lewis,150 die stelt dat het woord ‘lid’ (membership) zijn oorsprong 
vindt in de Bijbel, maar dat het gewone taalgebruik de betekenis leeg 
heeft gemaakt. In de Nederlandse taal is de term ‘lid’ een afkorting 
van het woord ledemaat; de discussie over lid zijn is in wezen de 
discussie over ledemaat zijn. Daarmee wordt het beeld plastisch en 
veelzeggend. Het is niet ongebruikelijk om in tekenfilms losse 
ledematen voorbij te zien komen. Daar kan dat met gemak. Maar we 
leven niet in een tekenfilm maar in de werkelijkheid waarin losse 
ledematen een ernstig probleem vormen en meestal direct leiden tot 
medisch of politioneel ingrijpen. De samenhang en onderlinge en 
noodzakelijke afhankelijkheid zoals Paulus hier in dit hoofdstuk 
benadrukt maakt duidelijk dat het om meer dan een beeld gaat: 
Paulus beschrijft de geestelijke werkelijkheid van de plaatselijke 
gemeente. Hij beschrijft geen nobel einddoel, geen eindstation waar 
we wellicht met veel inzet ooit zullen komen, maar de werkelijkheid 
van Christus’ lichaam in Korinte. Dat is des te verbazingwekkender 
omdat nu juist deze gemeente uitblonk in verdeeldheid en gebroken-
heid. Kennelijk is dat niet beslissend. Beslissend is wat de Geest doet 

                                                
149 Door sommigen wordt deze tekst beschouwd als een omschrijving alleen van de 
Geestesdoop. Ik acht dat een ongeoorloofde reductie van de betekenis van het woord 
doop. Daarmee wordt aan de primaire betekenis van deze term (waterdoop) tekort 
gedaan. 
150 R. Warren, The Purpose Driven Life (Grand Rapids: Zondervan, 2002), p.131. 
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in de doop: losse gelovigen samenvoegen tot een operationele een-
heid, waarbij de individuele gelovigen onmisbare en onderling afhan-
kelijke ledematen zijn van het lichaam van Christus.  
Vanzelfsprekend heeft dit gedeelte ook algemene betekenis voor de 
wereldwijde gemeente, het wereldwijde lichaam van Christus. Het is 
niet alleen de plaatselijke gemeente die zich zo mag noemen. Het mag 
ook niet leiden tot plaatselijk exclusivisme, waarbij alle andere soorten 
van gemeenten en kerken niet tot het wereldwijde lichaam zouden 
behoren – dat is ook duidelijk. Maar de inzet en nadruk van deze 
teksten in hoofdstuk 12 liggen in en op de plaatselijke gemeente, die 
voluit het lichaam van Christus is. Dat hebben de eerste (ana-)bap-
tisten heel goed begrepen en verwoord op allerlei wijzen. Het is tot 
een onmiskenbaar onderdeel van de baptisten ecclesiologie gewor-
den. De Geest maakt mensen door de gelovigendoop tot ledematen 
van één lichaam. 
 
Doopvraag 
Daarmee is de doopvraag niet beantwoord. Ik ben in de voorafgaande 
tekst voortdurend uitgegaan van de gelovigendoop door onderdom-
peling, maar realiseer me maar al te goed dat we leven in een kerkelijk 
zeer verdeeld landschap, waarbij twee grote lijnen van dooptheologie 
bestaan: die van de kinderdoop en de gelovigendoop (ten onrechte 
wel volwassenendoop genoemd). 
Wie maakt uit wat de juiste vorm is? Het uiteindelijke baptisten-
antwoord is: de Bijbel. Vele discussies binnen kinderdopende gezin-
nen en families waar de gelovigendoop ineens tot onderwerp van 
gesprek werd, werden ook zo beëindigd: Lees wat de Bijbel erover 
zegt. Maar dat is voor theologen wellicht niet voldoende, gezien het 
feit dat respectabele vakgenoten hierover niet eensluidend denken. Er 
wor-den verschillende antwoorden gegeven op de vragen: Bestond de 
kinderdoop in de tijd van het Nieuwe Testament? En mag de traditie 
van de kerk der eeuwen hier ook iets of wellicht veel of misschien 
zelfs wel alles in te zeggen hebben? Over dat laatste is naar mijn 
waarneming de baptistentheologie helder: De traditie mag van alles 
zeggen, maar de laatste toetssteen is niet zijzelf, maar de Schrift, 
verstaan door de gemeenschap der heiligen.  
Daarin is in elk geval één vorm wat mij betreft151 onmiskenbaar 
duidelijk: die van de mikveh, 152 de rituele reinigingswassing van 

                                                
151 Zoals zo veel historische zaken wordt ook hierover verschillend gedacht door 
theologen en historici, maar ik ben nog niet tegen een ander doopmodel aangelopen, 
dat minder omstreden zou zijn. 
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Israël, reeds voorgeschreven in de Thora153 bij allerlei vormen van 
cultische onreinheid om daardoor gereinigd weer deel te kunnen 
nemen aan de verschillende plechtigheden en vieringen. Tevens is het 
de vorm die proselieten154 ondergingen door ondergedompeld te 
worden in water van de juiste categorie.  
Deze vorm wordt door een overgrote meerderheid van theologen 
gezien als een onomstreden doopvorm. Het lijkt mij dan ook voor de 
hand liggend om van deze vorm uit te gaan in plaats van te zoeken 
naar mogelijke andere ‘rand’vormen, die men om praktische redenen 
wellicht zou moeten gebruiken. Wat mij betreft is de mikveh de 
oervorm van de doop, gepraktiseerd door Johannes de Doper en door 
de volgelingen en gemeente van Jezus.155 
Daarnaast is vanaf de start van de (ana)baptistenbeweging het geloof 
een fundamentele voorwaarde geweest voor gemeentevorming, zelfs 
eerder dan de leer over de doopvorm. De proto-baptisten geloofs-
gemeenschap in Gainsborough vermeldt in haar verklaring156 de doop 
nog niet, maar zet voluit in op het persoonlijk geloof. Daarin handelde 
ze in overeenstemming met de inhoud van 1 Korintiërs 12. Zonder 
geloof geen doop en geen vervulling met de Geest van God, die hen 
zou leiden tot verdere ontdekkingen op geloofsgebied (het ‘further 
light’ principe). Uiteindelijk resulteert de ontdekking van de gemeente 
van gelovigen tot het onderhouden en uitvoeren van de doop van 
gelovigen, die een directe opdracht van de Heer zelf voor de leer--
lingen en de gemeente is,157 maar ook een opdracht voor zoekers en 
bekeerlingen.158  
 
Lidmaatschap 
Bovenstaande overwegingen leiden mijns inziens tot de conclusie dat 
doop en lidmaatschap samenhangen en niet los van elkaar verkrijg-
baar zijn volgens 1 Korintiërs 12. Dat is niet alleen een exegetische 
conclusie, maar ook een praktisch-theologische. De gemeente wordt 
gebouwd doordat gelovigen in gehoorzaamheid aan de Bijbel zich op 
hun geloofsbelijdenis laten dopen in een lokale gemeente en daarmee 

                                                                                                     
152 Zie Strack-Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament I, Matteüs 3:6. 
153 Bijvoorbeeld in Leviticus 15:16-18. 
154 Gelovigen die zich bekeerden tot het geloof in de God van Abraham en deel gingen 
uitmaken van het Israëlische verbondsvolk. 
155 Zie o.a. Matteüs 3, Johannes 4:1-3, Matteüs 28:19, Handelingen 2:38,41. 
156 ‘Ik verbind mij aan God en aan u allen, om te wandelen in zijn wegen, zoals die ons 
bekend zijn of ons bekend gemaakt zullen worden, naar ons beste vermogen, wat het 
ons ook kosten zal, met de hulp van de Heer.’ (vert. Teun van der Leer). 
157 Zie Matteüs 28:19. 
158 Zie Handelingen 2:38 en 22:16. 
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ook voluit hun verantwoordelijkheid gaan dragen voor die gemeente. 
In de geschiedenis is als ‘best practice’ daaruit het congregationa-
listische organisatiemodel van de gemeente als vergadering ontstaan. 
De gemeente bestaat uit gedoopte gelovigen, die allen een belangrijke 
stem hebben in de geloofskoers, het beleid en de praktijk van de 
gemeente. Ik wil daarmee niet zeggen, dat andere organisatievormen 
geen bodem zouden hebben in de Bijbel, maar ook de route van de 
besluitvorming door de gemeente is voluit Bijbels.159 Overigens is 
daarmee de democratie niet canoniek en heilig – ook deze bestuurs-
vorm kan falen of vervuild raken door verkeerde motieven en daden. 
Maar voor zover ik kan waarnemen is het de minst riskante vorm van 
zelfbestuur binnen de kerk, met name wanneer de gemeente zich 
bewust is van en vraagt naar de leiding van God in zijn woord en 
door zijn Geest. 
In de grondslag van gemeenten (en van de Unie) is dit vrijwel altijd 
vastgelegd in een statuut, waarbij van leden of toetreders gevraagd 
wordt de inhoud daarvan te onderschrijven. Daarbij is de koppeling 
van gelovigendoop en ledemaat-/lidmaat-zijn tot nog toe vanzelf-
sprekend geweest. Dat wil niet zeggen dat het daarmee ook voor 
vandaag de ‘best practice’ is, maar ook een andere praktijk dient aan de 
Bijbel getoetst te worden en dient aantoonbaar beter in te kunnen 
spelen op vragen en mogelijkheden van vandaag, wil het bijdragen 
aan een zorgvuldige en gezonde leer en praktijk van de gemeente. 
 
Doop en lidmaatschap 
Mogen gelovigen lid van een plaatselijke gemeente worden zonder de 
gelovigendoop door onderdompeling te hebben ondergaan? Van 
oudsher was dat grotendeels een uitgesloten zaak. Dat had onge-
twijfeld te maken met de behoefte van een jonge minderheidsgroep 
destijds om zich af te grenzen tegen een als verwerpelijk beschouwde 
dooppraktijk van andere kerken. Maar er heeft naar het verstaan van 
baptisten ook altijd een geloofsregel aan ten grondslag gelegen, 
namelijk dat je de ‘koinonia’ (geloofseenheid/gemeenschap) van de 
gemeente alleen ten volle kon beleven, als je ook samen de ervaring 
van de gelovigendoop had beleefd. De hierboven gesignaleerde 
koppeling van doop en ledemaat worden van het lichaam leidde en 
leidt tot de overtuiging, dat lidmaatschap van de gemeente voor-
behouden dient te zijn aan gelovigen, die de gelovigendoop hebben 
ondergaan. Het gaat niet alleen om een door de Geest geleid proces, 
maar ook om een koppeling; dat wil zeggen dat het voor onze 

                                                
159 Zie Handelingen 6:3, 15:22. 
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vraagstelling niet uitmaakt van waaruit je begint te denken. De 
gelovigendoop leidt tot de lokale gemeente; de lokale gemeente wordt 
gevormd door gedoopte gelovigen. Niet voor niets gebruikt Paulus in 
vers 12 tweemaal het woord ‘allen’ – het woord beschrijft de complete 
gemeente, in al haar gebrokenheid, die de eenheid van geloof, doop 
en Geest kent en eruit leeft. Het is een fundamentele bestrijding van 
de tegenstellingen in de gemeente. Zo is kennelijk de situatie: de 
plaatselijke gemeente (het lichaam van Christus) bestaat uit gedoopte 
gelovigen.  
De vraag is: Kun je ledemaat zijn van het (plaatselijke) lichaam van 
Christus zonder de gelovigendoop te hebben ondergaan? Er zijn mij 
geen bijbelteksten bekend die dat rechtstreeks verbieden. Er zijn ook 
niet veel bijbelteksten die de combinatie van doop en ledemaat 
maken. Bovenvermelde tekst uit 1 Korintiërs 12 is er wel een 
voorbeeld van. Maar ook het algemene patroon van het Nieuwe 
Testament toont mijns inziens duidelijk aan dat de doop de initiatie 
was van het ledemaat zijn. Dat is kennelijk zo vanzelfsprekend dat het 
zelden expliciet vermeld wordt en de mogelijkheid om ongedoopt 
deel uit te maken van het lichaam wordt al helemaal niet vermeld. Al 
met al brengt het mij tot de conclusie dat gelovigendoop leidt tot 
ledemaat van het lichaam van Christus zijn (in volle praktische en 
lokale betekenis) en dat het loskoppelen daarvan niet uit de nieuw-
testamentische doopteksten kan worden afgeleid of gelegitimeerd. 
 
Er is nog een belangrijke overweging om tot bovenstaande conclusie 
te komen. Het levert een discrepantie op in belijden en leven van de 
gemeente als getornd wordt aan de koppeling van doop en ledemaat 
zijn. De eenheid van belijden, ervaren en praktiseren van het geloof in 
de gemeente raakt beschadigd wanneer een deel van de gemeente wel 
de gelovigendoop belijdt, maar metterdaad dat niet uitvoert. De 
gemeente geeft daarmee een dubbele boodschap af: ‘De doop is 
Bijbels noodzakelijk voor gelovigen’  - en meteen ook de relativering 
daarvan – ‘maar hoeft (nu nog of wellicht helemaal) niet’. Het komt 
mij voor dat hierin de op zich terechte barmhartigheid ten opzichte 
van gelovigen die worstelen met een andere dooppraktijk en 
theologie de overhand krijgt op wat Paulus als grondbeginsel aan 
Korinte en aan ons schrijft.160 Dat heeft niet te maken met baptisten-

                                                
160 Baptisten theologie wordt gekenmerkt door: ‘Dit is dat, toen is nu’ om de directe 
verbinding tussen gelovigen en gemeenten van nu en van het Nieuwe Testament mee 
te omschrijven. Zie P.R. Parushev, ‘Doing Theology in a Baptist Way’ in: T. van der 
Leer (red.), Zo zijn onze manieren! In gesprek over gemeentetheologie (Barneveld: Baptistica 
Reeks, 2009), pp. 7-22. 
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arrogantie, maar met het respecteren van de verantwoordelijkheid 
van iedere gelovige, zonder die over te nemen door een praktijk te 
scheppen waarin die verantwoordelijkheid bij de dopende gemeente 
komt te liggen. Het is aan elke gelovige apart om te beslissen of hij/zij 
geleid door de Geest tot in één gemeente ingedoopt wordt. Laat dat 
vooral bij degene die daarvoor de eigen verantwoordelijkheid draagt! 
 
Een extra aspect dat mij in dit geheel steeds meer is opgevallen is het 
effect van de doopervaring op het gemeenschapsbeleven van de 
gemeente. Gelovigen die fysiek de onderdompeling hebben ervaren 
voelen zich meer dan alleen op geestelijk niveau verbonden met 
andere gedoopte christenen. Men zou dit eenvoudig kunnen ver-
klaren door er een psychologische betekenis aan te verbinden – en die 
is er ongetwijfeld ook. Maar daarmee is niet gezegd waarom het ten 
diepste gaat: de complete overgave van een gelovige in het watergraf 
van Christus wordt herkend, erkend en mee-ervaren door alle 
ooggetuigen, die zo eveneens gedoopt zijn. Vanaf dat moment weten 
we letterlijk tot in onze botten: we horen bij elkaar, wij vormen één 
gemeente, één lichaam van Christus. Het werk van de Geest effec-
tueert zich ook op dit niveau. Wie die ervaring mist, mist een consti-
tuerend element in de gemeenschapsbeleving van de gemeente. Dat is 
iets wat je moet ondergaan om het te kunnen begrijpen en te kunnen 
belijden. Het is ook iets wat ik met vreugde iedere gelovige gun. 
 
Praktijk 
Nog een aantal praktische opmerkingen. De gebruikelijke gang van 
zaken in baptistengemeenten is dat alleen gedoopte gelovigen lid 
kunnen zijn van de gemeente. Ze worden dat door de doop in de 
plaatselijke gemeente zelf, of door het aanvragen van lidmaatschap en 
de erkenning door de gemeente van hun gelovigendoop die ze elders 
hebben ondergaan. Voor zover ik kan waarnemen hebben vele 
gemeenten een praktijk van ‘vrienden’. Veelal hebben die het recht 
om avondmaal mee te vieren en op verschillende wijzen bij te dragen 
aan het werk van de gemeente. Ze kunnen meestal geen lid worden 
en hebben dan ook geen passief of actief stemrecht. In sommige 
gemeenten is het regel dat vrienden daarnaast ook geen leiding-
gevende positie op kleinere schaal in de gemeente kunnen innemen. 
Veel meer daarover is te vinden in het eerste hoofdstuk van dit boek.  
 
Valkuilen 
Bovenstaande praktijk is niet zonder moeite of valkuilen, dat is duide-
lijk. Het betekent, dat gelovigen zich buitengesloten kunnen voelen en 
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de indruk krijgen dat ze een soort tweederangs gelovigen of baptisten 
zijn.161 Het betekent tevens dat de meestal zeer gewaardeerde inbreng 
van medegelovige vrienden beperkt blijft en niet zijn volle ont-
plooiing kan krijgen. Daarnaast lopen gemeenten gevaar er een soort 
wetticisme op na te gaan houden wat dit onderwerp betreft, waarbij 
regels belangrijker worden dan barmhartigheid. Ook is het een 
bekende valkuil in de gemeenten dat zozeer de nadruk gelegd wordt 
op geloof en doop, dat levensheiliging en navolging van Christus 
onderbelicht worden. De doop is dan een eindstreep in plaats van de 
startlijn. Soms (vaak) zijn vrienden meer betrokken bij het werk van 
de gemeente dan vele leden, die consumerend meedrijven of zelfs 
randgemeentelijk zijn geworden zonder dat er iets aan gedaan wordt. 
Het is duidelijk dat elke gemeente met onderscheid tussen leden en 
vrienden voortdurend voor dit soort valkuilen moet waken en zorg 
moet dragen voor levensheiliging van leden en openheid van de 
gemeente, zonder de persoonlijke verantwoordelijkheid van ‘onge-
doopte’ gelovigen van hen over te nemen. Want ook de barmhartig-
heid kan daarin te ver gaan en de authentieke en persoonlijke 
geloofskeuze voor de doop versluieren. 
 
Conclusies: 
Ik waag me aan een aantal samenvattende conclusies: 
1. De nieuwtestamentische gegevens zeggen weinig over het ver-

band tussen doop en lidmaatschap. 
2. De tekst die zich het meest nadrukkelijk uitspreekt over het 

verband tussen beide begrippen (1 Korintiërs 12:13,14) leidt tot de 
conclusie dat er een onlosmakelijke koppeling bestaat tussen 
geloof, doop, handelen van Gods Geest en ledemaat zijn van het 
lichaam van Christus (de lokale gemeente en de wereldwijde 
gemeente). 

3. Het algemene patroon van de doopteksten leidt eerder tot het 
vasthouden van de koppeling dan tot het loslaten daarvan. 

4. Losmaking van lidmaatschap en doop maakt het getuigenis van 
de gemeente tweeslachtig. 

5. De gezamenlijke totale ervaring van de gelovigendoop is een 
samenbindende factor, die de ‘koinonia’ van de gemeente ver-
sterkt; zonder die ervaring verzwakt de onderlinge verbonden-
heid. 

 
 

                                                
161 In het Groningse taalgebied spreekt men (met liefde) wel van ‘dreuge baptist’n’. 
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Eenheid 
Ik realiseer me dat niet alle vragen binnen dit kader voldoende 
besproken kunnen worden. Dat is wellicht ook niet nodig. Het 
gesprek over doop en lidmaatschap is waardevol en noodzakelijk 
omdat ook ‘best practices’ verouderen en voortdurend geijkt moeten 
worden. Dat ijken moet niet alleen gebeuren aan de tijd en cultuur 
van vandaag als het gaat om de vormen en de afgeleide regels. 
Hoofdijkpunt is de Bijbel en de praktijk van de gemeente van 
gelovigen in het Nieuwe Testament. Immers ‘Doing Theology in a 
Baptist Way’ betekent dat we onszelf proberen te herkennen in de 
gelovigen en de gemeenten van het Nieuwe Testament, met verstaan 
van de verschillen, maar vooral levend vanuit de overeenkomsten. 
 
 
Open lidmaatschap (Pieter J. Lalleman) 
 
Inleiding 
Met mijn vrouw Hetty en onze gedoopte dochter Marieke ben ik in 
het jaar 2000 naar Londen verhuisd. Uiteraard hadden we het plan om 
ons daar aan te sluiten bij ‘de plaatselijke gemeente’. Dat bleek echter 
ingewikkelder dan wij hadden verwacht, want er zijn in Londen 
ongeveer driehonderd baptistengemeenten die zijn aangesloten bij de 
‘Londense Bond’,  en dan ook nog ‘onafhankelijke’ gemeenten. Na een 
soort vergelijkend onderzoek van drie grotere gemeenten in de 
omgeving van Spurgeon’s College hebben we vrij snel onze plaats 
gevonden in één ervan.  
 
Het was wennen. Naast overeenkomsten zijn er ook veel verschillen 
tussen de gemeenten in Nederland en in Londen. Zo zijn vrijwel alle 
gemeenten hier etnisch gemengd (bruin, blank, zwart enzovoort), 
hebben de meeste gemeenten ruimte voor de bediening van vrouwen, 
is homoseksuele praxis onaanvaardbaar, is men zelden pro-Israël en is 
crematie hier de normale manier van lijkbezorging. Dit allemaal te 
ontdekken was een hele cultuurschok voor ons met prettige en 
minder prettige aspecten. En ook waren we verrast dat alle gemeenten 
die we leerden kennen een open lidmaatschap hebben. Omdat dit hier 
zo gewoon is, had het voor ons weinig zin om ons ertegen te ver-
zetten; maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik er in die periode niet 
veel over heb nagedacht. Wij zijn dus zonder veel vragen te stellen lid 
geworden van een gemeente met open lidmaatschap. Het schrijven 
van de bijdrage die u nu leest is mijn eerste poging tot bezinning op 
dit onderwerp en die deel ik graag met u. 
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Open lidmaatschap houdt in dat de doop op belijdenis normatief is 
voor de gemeente. Mensen die tot geloof komen worden op hun 
belijdenis gedoopt door onderdompeling. Er wordt echter rekening 
gehouden met het feit dat sommige christenen anders en elders 
gedoopt zijn, maar toch lid willen worden van een baptistengemeente. 
Zulke volwassen christenen kunnen lid worden wanneer ze in het 
openbaar opnieuw hun geloof belijden en uitspreken dat ze instem-
men met de principes van de gemeente. In de praktijk gaat het dan 
om mensen die gedoopt zijn in een kerk zoals de anglicaanse, die zich 
thuis voelen bij ons als baptisten, maar voor wie ‘onze doop’ een stap 
te ver is. 
 
Statuten 
In de statuten van de gemeente waarvan ik lid ben, worden de 
gemeente en het lidmaatschap zo omschreven:  
 
1. De gemeente bestaat alleen uit personen die voor hun redding 
vertrouwen op het volbrachte werk van Christus, die hun liefde voor 
de Here Jezus Christus hebben beleden, en die de echtheid van hun 
geloof in Hem laten zien door een levensstijl die het evangelie 
waardig is. De doop door onderdompeling op belijdenis van persoon-
lijk geloof is de normale manier om gemeentelid te worden.  
 
2. De gemeente erkent de eenheid van alle ware gelovigen in Christus. 
Daarom kent zij open lidmaatschap zodat de gemeentevergadering de 
volgende categorieën personen kan toelaten tot het lidmaatschap:  
• zij die zijn gedoopt in overeenstemming met het belijden van de 

gemeente; 
• zij die overkomen uit een andere gemeente en over wie hun vorige 

gemeente een schriftelijk getuigenis heeft gegeven; 
• zij die de Here Jezus liefhebben en die, na onderzoek, geschikt zijn 

bevonden op basis van hun openbare geloofsbelijdenis. 
 
3. Het lidmaatschap van de gemeente is open voor wie: 
• de grondslag van de gemeente aanvaarden; 
• voldoen aan de vereisten voor lidmaatschap uit punt 2; 
• zich er toe verbinden om Christus te dienen in en buiten de 

gemeente; 
• zich houden aan de besluiten van de gemeentevergadering; 
• hun verantwoordelijkheden als gemeentelid aanvaarden; 
• door de gemeentevergadering zijn aanvaard.  
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De nadruk ligt hier dus op persoonlijk geloof en het openlijk belijden 
daarvan, méér dan op de vorm waarin dat gebeurt. Wanneer iemand 
met attestatie overkomt van een andere gemeente, worden er 
opnieuw in het openbaar twee vragen gesteld: ‘Ten eerste, geloof je in 
God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en belijd je Jezus Christus als 
Heer? En ten tweede, beloof je je in te zetten voor zijn gemeente?’ (De 
tweede vraag heeft diverse varianten maar de eerste wordt overal 
letterlijk zo gesteld.) 
 
Zorgen 
Ik ben me bewust van bezorgde vragen die het open lidmaatschap 
oproept en ik probeer de belangrijkste hier te bespreken. 
1. Open lidmaatschap is geen teken van modernisme of vrijzinnig-
heid. Zoals Jelle Horjus al aangaf, was de bekende John Bunyan (1628-
1688), schrijver van het vroeger beroemde boek De Christenreis, er een 
vroege voorstander van. In Australië koos een gemeente er in 1897 
voor – om het in 1967 weer op te geven. Eeuwenlang was het een 
minderheidspositie; in Engeland is het nu een aantal jaren normaal en 
in Nederland kennen een paar gemeenten het, zoals u elders in dit 
boekje kunt lezen.  
2. Open lidmaatschap leidt niet tot ‘verwatering’ van baptisten-
principes. Dat is in Engeland volstrekt duidelijk ook al kan het hier 
niet verder worden aangetoond. Open lidmaatschap behoeft geen 
gevaar te vormen voor het vasthouden aan de overtuiging van de 
doop op belijdenis. De baptisten in andere landen accepteren dit ook 
van de Engelsen. De Baptisten Wereld Alliantie (BWA) had er 
bijvoorbeeld geen enkele moeite mee om in 2005 in Birmingham 
bijeen te komen en de Brit David Coffey was vijf jaar tot ieders 
tevredenheid de inspirerende voorzitter van de BWA. 
3. De Engelse baptisten zijn in de laatste generatie evangelischer 
geworden en een leidende persoon onder ons durft nu hardop te 
zeggen dat elke goede baptist evangelisch is. Zo bezien is open 
lidmaatschap geen slechte zaak, niet het begin van het einde. Maar 
dat is natuurlijk een pragmatisch argument. In elk geval kunnen we 
niet het argument gebruiken dat gesloten lidmaatschap in de praktijk 
beter werkt: het gaat de Engelse baptisten beter dan de Nederlandse. 
4. Er worden door open lidmaatschap niet minder mensen gedoopt. 
Deze conclusie is relatief, want net als Nederland is Engeland sterk 
ontkerkelijkt en ontkerstend. Maar terwijl de anglicanen, de metho-
disten en de Verenigde Reformatorische Kerk in aantal achteruit gaan, 
weten de baptisten hun ledental aardig op peil te houden. Mogelijk 
zouden er nog iets meer mensen gedoopt zijn als het gesloten 
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lidmaatschap was gehandhaafd, maar dat valt natuurlijk niet te 
bewijzen. Het zou zelfs omgekeerd kunnen zijn: sommige mensen 
hebben pas de vrijmoedigheid om zich te laten dopen als de ‘druk’ (je 
moet je laten dopen als je lid wilt worden) er af is. 
5. Mijn ervaring met de kinderen van ouders die zelf niet (beiden) 
gedoopt zijn maar wel bij de gemeente horen, is positief: wanneer 
deze kinderen tot bewust geloof komen, laten zij zich wel dopen. Zou 
dat ook gebeurd zijn wanneer de ongedoopte ouder niet als lid van de 
gemeente was toegelaten? 
6. Mensen die al lid zijn van de gemeente zonder dat zij op de ‘juiste’ 
wijze waren gedoopt, worden vaak later alsnog gedoopt. Dat is dan 
een gevolg van het werk van de Heilige Geest die hen alsnog heeft 
overtuigd van de noodzaak hiervan. Want deze leden worden hiertoe, 
als het goed is, niet door de rest van de gemeente aangemoedigd; dat 
zou namelijk betekenen dat zij niet als volwaardige leden worden 
aanvaard. Maar in prediking en onderwijs in de gemeente komt 
natuurlijk wel aan de orde wat de bijbelse doop is. Dat horen zulke 
leden ook en dan kan de Geest zijn werk doen. In mijn eigen 
gemeente is onlangs een zuster gedoopt die al zo’n tien jaar lid was. 
 
De praktijk 
Het is dus beslist niet zo dat open lidmaatschap betekent dat de doop 
op belijdenis door onderdompeling wordt gelijkgesteld aan andere 
vormen van doop. Niet op papier, maar ook niet in de praktijk. De 
kinderdoop wordt niet erkend als gelijkwaardig aan de doop op 
belijdenis; ‘onze’ doop blijft nadrukkelijk de norm.  Er wordt alleen 
een concessie gedaan aan mensen die voor zichzelf (!) er om een of 
andere reden moeite mee hebben zich ‘opnieuw’ te laten dopen, 
terwijl ze wel voluit achter de praktijk van gelovigendoop staan. Voor 
mij zit daar eerlijk gezegd wel iets dubbels in: met ons geloven zij dat 
de doop op belijdenis eigenlijk het beste is, maar voor zichzelf komen 
ze er niet toe. Mijn verwachting is overigens dat deze categorie 
mensen steeds minder zal gaan voorkomen naarmate er minder 
kinderen worden gedoopt in de anglicaanse kerk. En voor Nederland 
kan hetzelfde worden verwacht.  
 
Open lidmaatschap is ook een oecumenisch gebaar: we zeggen tegen 
bevriende kerkgenootschappen dat we de lat niet te hoog leggen 
wanneer hun leden naar ons overkomen. Dit heeft de sfeer bij 
interkerkelijke contacten in Engeland meer ontspannen gemaakt. Als 
baptisten draaien wij dan ook volop mee in de raad van vrije kerken 
en wij hebben goede contacten met de anglicanen.  
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Bij open lidmaatschap zit het eigene van de baptisten dus in onze 
vorm van gemeente-zijn: Wij vormen gemeenten van gelovigen 
waarin kinderen welkom zijn, gemeenten zonder naamchristenen. 
Gemeenten die missionair zijn en openstaan voor mensen met allerlei 
huidskleuren. Personen die bij zo’n gemeente willen horen en zich 
daar willen inzetten voor het Rijk van God zijn waardevol. Als de 
doop dan een grote belemmering is, behoeven wij hen niet buiten te 
sluiten. 
 
Leiderschap 
Iedereen die aan de opleiding tot voorganger wil beginnen, of na een 
voorgangerschap elders baptistenvoorganger wil worden, moet op 
belijdenis zijn gedoopt. Op dit punt worden er geen uitzonderingen 
gemaakt. 
 
Het knelpunt van de situatie van open lidmaatschap is de samen-
stelling van de kerkenraad. In het begin werd er in sommige gemeen-
ten vanuit gegaan dat leden die niet op belijdenis zijn gedoopt ook 
alle taken in de gemeente konden vervullen. In bepaalde gemeenten is 
dat nog zo en zijn zulke leden dus ook ouderling, diaken enzovoort. 
Ik heb het zelfs meegemaakt dat zo’n lid andere mensen doopte; dat 
ging me te ver, dat was me te inconsequent. 
In de praktijk is het op dit punt in enkele gemeenten verkeerd gelopen 
nadat ‘ongedoopte’ leden de meerderheid waren gaan vormen in de 
kerkenraad. Niet overal, maar op sommige plaatsen is de identiteit 
van de gemeente vervaagd. Om dit te voorkomen zijn er twee moge-
lijkheden: of een beperkt aantal ongedoopte leden in de kerkenraad, 
of helemaal geen.  
De eerste mogelijkheid is om het aantal ‘ongedoopte’ leden aan een 
maximum te binden van bijvoorbeeld veertig of vijftig procent. Het 
grote nadeel van deze keuze is dat het in de praktijk vaak niet werkt. 
Wanneer het maximum aantal is bereikt, is er vaak nog wel een 
‘ongedoopt’ lid dat voor verkiezing in aanmerking komt; en dat is dan 
juist zo’n aardige en capabele persoon… Je zou dan bijna willen dat 
een ander ongedoopt raadslid opstapt om plaats te maken … of je rekt 
het maximum wat op. De discussie gaat dan over personen en dat 
moet worden vermeden. 
Daarom is de tweede mogelijkheid beter: ‘ongedoopte’ leden kunnen 
niet in de kerkenraad worden gekozen. Helder en begrijpelijk. 
Wanneer daar tegenin wordt gebracht dat een zekere broeder of 
zuster toch zo duidelijk door God geroepen is om in de raad te 
dienen, is het antwoord: als God die persoon echt roept, zal Hij hem 

93



 

of haar ook wel overtuigen van de juistheid van de doop op belijde-
nis.  
 
Conclusie 
Mijn eindconclusie is als volgt. Vele eeuwen van kinderdoop hebben 
zo’n lastige situatie opgeleverd dat belijdende gelovigen uit andere 
kerken wel gestimuleerd, maar niet verplicht moeten worden om te 
worden gedoopt wanneer zij aansluiting zoeken bij een baptisten-
gemeente. Het zal de Nederlandse baptisten goed doen om ook 
personen als lid te aanvaarden die instemmen met onze doopvisie 
maar op grond van hun kerkelijke achtergrond deze doop niet zelf 
zoeken. De Nederlandse baptisten, binnen en buiten de Unie, hebben 
daarbij veel te winnen en niets te verliezen, zoals de praktijk in 
Engeland laat zien. 
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En hoe verder? 
door dr. Olof de Vries 

 
 
 
Achter ons liggen vijf hoofdstukken over de verhouding tussen doop 
en lidmaatschap. Hoofdstukken over wat het Nieuwe Testament 
daarover zegt, wat de baptisten traditie te melden heeft en hoe die 
verhouding in het hedendaagse Nederlandse baptisme ligt. Een 
hoofdstuk over hoe je over die relatie aan het nadenken wordt gezet 
wanneer je de kwestie bekijkt binnen het kader van de zendings-
opdracht waarvan het baptisme zich bewust is. En dan nu het 
slothoofdstuk, onder de titel: ‘En hoe verder?’ 
Dit afsluitend hoofdstuk gaat uit van de constateringen en argumen-
ten die eerder in dit boekje zijn aangedragen. Een enkele keer voegt 
de auteur een nieuw argument toe. Zijn bedoeling is dat baptisten 
worden uitgedaagd om de vragen die de huidige praktijk rond doop 
en lidmaatschap oproept onder ogen te zien, te zoeken naar een 
bevredigend antwoord en daar gemeentelijk beleid op te bouwen. 
 
‘En hoe verder?’ Kijkend naar de huidige stand van zaken is dit een 
terecht gestelde vraag. De wijze waarop in gemeenten de plaats van 
ongedoopte vrienden is geregeld, is heel divers en vooral bepaald 
door pragmatische overwegingen. We kunnen het niet laten zoals het 
is. Er moet wat gebeuren in deze onbevredigende situatie. 
 
‘En hoe verder?’ De titel vooronderstelt een trektocht met een ver-
leden, een heden en een toekomst. Maar is dat wel terecht? Is het 
verleden, en zeker als daarmee het Nieuwe Testament wordt bedoeld, 
niet in zichzelf voldoende? 
In het Nieuwe Testament horen geloof, doop, discipelschap en 
gemeente bij elkaar. Daar is, als je van de teksten zelf uitgaat, geen 
speld tussen te krijgen. Er is al eeuwen discussie over, maar die wordt 
aangedragen vanuit latere ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis, 
waarbij men de kinderdoop wil inlezen in de nieuwtestamentische 
teksten. In de bijbelse oorsprong is het klip en klaar: doop is 
geloofsdoop, en doop en gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Hoe nu verder? Gewoon terug naar het normatieve begin! 
Het is de vraag of dat na 2000 jaar ongenuanceerd geroepen kan 
worden. Zeker niet door baptisten. Daarvoor hebben we zelf teveel 
boter op ons hoofd. Als het gaat om de verhouding tussen doop en 
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lidmaatschap, zijn onze gemeenten geen kopie van de nieuwtesta-
mentische gemeenten. Er zijn, zeker in de laatste decennia, nieuwe 
ontwikkelingen gekomen. En bijna niemand zou die ongedaan willen 
maken. Denk aan de open avondmaalsviering.  Denk aan de plek die 
de ongedoopte ‘vrienden’ van de gemeente hebben, een plek die vaak 
tot op het niveau van statuten en huishoudelijke reglementen om-
schreven is en daarmee status heeft gekregen. Het behoeft een betere 
doordenking en regeling, maar we zouden de ‘vrienden’ niet meer 
willen missen.  
 
Simpelweg ‘terug naar het begin’ is geen begaanbare weg. Dit nieuw-
testamentisch begin is het begin van een geschiedenis die ons onder 
leiding van de heilige Geest brengt bij de komst van het Rijk van God. 
Onderweg moet het Nieuwe Testament steeds weer opengeslagen 
worden. Het heeft telkens het eerste woord in al ons denken, spreken 
en beslissen over de gemeentelijke praktijk. Het geeft richtlijnen, 
inspireert en corrigeert. Dat is een proces dat doorgaat tot op de dag 
van Christus’ wederkomst. Maar in de tussentijd – en dat is de tijd 
van de gemeente! – blijft het wel ons denken, spreken en beslissen. Dat 
moet ook. Zo werkt de Geest: ‘De Geest getuigt met onze geest’ (Rom. 
8:16, NBG ’51). Er doen zich in de geschiedenis steeds nieuwe situaties 
voor. Daarin moet de gemeente bij-de-tijd present zijn en gestalte 
krijgen. Dat gaat door ons denken, spreken en beslissen heen. Het 
kopieerapparaat kan die taak niet overnemen, ook niet als je daar het 
Nieuwe Testament onder legt. 
 
De doop onder de last van de kerkgeschiedenis 
Er is sinds het begin van de gemeente heel wat in en met de gemeente 
gebeurd. Ook veel dat zondermeer als betreurenswaardig en fout 
moet worden aangemerkt. De opkomst van de kinderdoop is daarvan 
een voorbeeld. Dit voorbeeld is een heel ingewikkeld voorbeeld, 
omdat – over de grenzen van het nieuwtestamentisch spreken van de 
doop heen – de doop is gaan functioneren als het scherm waarop 
kerken veel  van hun leerstellige en praktische belangen hebben 
geprojec-teerd.162 De doop is in de loop der kerkgeschiedenis belast 
geraakt met velerlei vragen: Al heel vroeg met de angstige vraag van 
ouders of een ongedoopt gestorven kind niet verloren gaat. In de tijd 
van het corpus christianum werd de (kinder)doop symbool van de 
eenheid van kerk en staat. Ten tijde van de kerkreformatie was 

                                                
162 O.H. de Vries, ‘De doop als projectiescherm voor kerkelijke belangen en dogmatische 
posities’, Soteria 20/1 (januari 2003), pp. 6-29. 
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‘herdoop’ revolutie waarop de doodstraf werd gesteld. In de refor-
matorische traditie fungeert de kinderdoop o.a. als teken van Gods ja-
woord dat het menselijk gelovig ja-woord voorafgaat. In de oecume-
nische doop-discussie speelt de erkenning van elkaars kerkelijke 
integriteit een rol.163  Met een ‘herdoop’ tast een kerk de integriteit van 
de kerk aan waarin de dopeling eerst was gedoopt. Deze lijst zou nog 
veel langer gemaakt kunnen worden.  
Als baptisten schudden we ons hoofd hierover: Wat een misbruik van 
de doop! Maar we kunnen er zelf ook wat van. Ook voor baptisten is 
de doop méér dan de doop. Het baptisme is begonnen als  een bewe-
ging die de kerk wilde herstellen als gemeenschap van gelovigen. De 
doop op belijdenis van geloof ging al heel snel functioneren als 
symbool van dit gemeentetype. Het was een aansprekend en uit-
dagend symbool, dat een zichtbare breuk met de eeuwenoude kerke-
lijke praktijk verbeeldde. Onze naam – baptistengemeente – is aan de 
dooppraktijk ontleend. Vertel iemand dat je baptist bent en je 
gesprekspartner begint over de doop. Gedeeltelijk wordt die identi-
ficatie van baptisme en doop ons door de buitenwacht opgedrongen. 
Maar we hebben haar ook zelf omarmd. In een klassieke baptisten 
gemeente is een doopdienst een absoluut hoogtepunt, met een eigen 
spiritualiteit en terminologie. ‘Het watergraf gaat open’. Als de 
dopeling wordt ondergedompeld, denkt elke baptist terug aan zijn 
eigen doop. Hij beleeft het opnieuw en voelt zich intens verbonden 
met de dopeling. Die verbondenheid krijgt woord als de dopeling 
aansluitend begroet wordt als nieuw gemeentelid. Wij horen bij 
elkaar! Wanneer de laatste dopeling het doopvont heeft verlaten, sluit 
de voorganger af met ‘Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog 
is er plaats’ (Luc. 14:22). Die woorden hangen als een klemmende 
uitnodiging in de samenkomst en menigeen voelt het appèl om ook 
‘een beslissing voor de Heer te nemen’.  
De baptistenspiritualiteit is tot op grote hoogte bepaald door onze 
dooppraktijk. En door de gevoeligheden en conflicten die de baptis-
tendooppraktijk oproept. Veel baptisten dopelingen met een kinder-
doopachtergrond hebben eerst een strijd in eigen hart en met familie 
moeten voeren. Een gesprek over open lidmaatschap snijdt hun dwars 
door eigen ziel: ‘Is die strijd die ik heb gevoerd voor niets geweest?!’  
Met dit alles is niets mis; zo gaat het in het leven. Maar je moet het wel 
willen weten om er goed mee te kunnen omgaan. De doop staat sym-
bool voor de baptisten geloofs- en gemeenschapsbeleving. Het sym-

                                                
163 Baptism, Eucharist and Ministry, Faith and Order paper no. 111 (Geneva: World 
Council of Churches, 1982), 5 (commentary 13). 
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bool kan een  heilig icoon van het baptisten eigen gelijk worden. Het 
kan gaan functioneren als sjibbolet, een codewoord om baptisten-
deuren te openen. Kenmerk van codes is dat de geringste afwijking de 
toegang blokkeert. Ieder die een pinpas gebruikt weet hiervan. Codes 
zijn heel precies gedefinieerd. In veel baptistengemeenten is niet 
alleen de doop op belijdenis van geloof voorwaarde voor lidmaat-
schap. Die doop moet perse ook door onderdompeling voltrokken 
zijn. Krijgt de doop dan niet de trekken van een baptisten-
toegangscode? 
De doop is het in het oog springende verschilpunt tussen baptisten en 
de traditionele kerken. Het gesprek met andere kerken werd bijna 
automatisch een discussie over de doop. Baptisten hadden daarin 
sterke bijbelse argumenten. Ze vormden, zeker in de Nederlandse 
situatie, heel lang een als ‘sekte’ gediskwalificeerde minderheids-
groepering. Maar in de doop hadden ze een ijzersterk punt. Het 
baptistenbestaansrecht, de baptistenidentiteit, ging als vanzelf hangen 
aan het touwtrekken om de doop. Partijen die een wedstrijd 
touwtrekken houden, hangen beide uit hun evenwicht. Knip het touw 
door en alle deelnemers vallen op hun achterhoofd. Dit slothoofdstuk 
moet ook gelezen worden als een poging om de baptistendoop-
praktijk te bevrijden uit scheefstand, opgelopen in discussie met 
kinderdopers. Zodat baptisten stevig en recht op bijbelse grond 
staande hun weg kunnen gaan. 
 
Goed omgaan met de effecten van de kerkgeschiedenis 
‘En hoe verder?’ De weg naar de toekomst kan geen baptisten solo-
tocht zijn. We zijn in onze beleving van, opvatting over en praktijk 
van de doop, tot op grote hoogte bepaald door de discussie met 
kinderdopende tradities. Sterk uitgedrukt: zonder kinderdoop waren 
er nooit baptistengemeenten gekomen. In ieder geval zouden ze niet 
zo baptistisch zijn geweest. Op weg naar de toekomst van de 
verhouding doop/lidmaatschap, nemen baptisten heel wat van de 
geschiedenis van kinderdopende kerken in hun eigen koffertje mee. 
Aan deze zaak zit nog een aspect. Veel nieuwe leden en vrienden van 
baptistengemeenten zijn afkomstig uit andere, met name reforma-
torische kerken. Daar zijn ze geestelijk opgegroeid. De daar vaak 
jarenlang gehoorde prediking en ontvangen catechese vormen de 
voedingsbodem waarop tenslotte hun keuze voor een baptisten 
gemeente is ontsproten. Ook de keuze voor de geloofsdoop. Of de 
moeite om zich te laten ‘herdopen’. Uitzonderingen daargelaten, doen 
we de werkelijkheid geweld aan door te denken dat zulke gelovigen, 
met hun keuze voor een baptistengemeente, hebben gebroken met 
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hun kerkelijke afkomst, en dat die er niet meer toe doet. En het zou 
een aantasting zijn van de authenticiteit van hun geloof om dit van 
hen te vragen. Met name in baptistengemeenten van evangelische snit 
komt het tegenwoordig regelmatig voor, dat dopelingen in hun 
getuigenis hun ouders er voor bedanken dat zij als kind ten doop zijn 
gehouden. De belijdenisdoop wordt door hen niet gezien als een 
breuk, maar als een vervolg op de kinderdoop. Dertig jaar geleden 
zou een oudste naar voren zijn gerend om de stop uit het doopvont te 
trekken. Nu voelen bijna alle aanwezigen zich geroerd en gezegend. 
De tijden veranderen. Op weg naar de toekomst die God zijn 
gemeente geeft? 
 
‘En hoe verder?’ De geschiedenis naar de toekomst zal in de doop-
kwestie een gedeelde, een gemeenschappelijke geschiedenis moeten 
zijn van baptistengemeenten en kinderdopende kerken. Dat kan bijna 
niet anders, want het kerkelijk heden is het – vaak trieste – product 
van een conflictueus gezamenlijk verleden. Er is in de loop van de 
kerkgeschiedenis veel mis gegaan met de dooppraktijk. Wie betaalt 
daarvan de rekening? Om ons hier te beperken tot de verantwoorde-
lijkheid van baptisten gemeenten: Schuiven we de rekening eenzijdig 
door naar hen die als kind gedoopt zijn, nu lid zouden willen worden 
van een baptisten gemeente, maar als zodanig geweigerd worden 
omdat ze naar gelovig eer en geweten de ‘baptisten-doop’ een dis-
kwalificatie van hun geestelijke voorgeschiedenis vinden, inclusief de 
kinderdoop? 
In een van de voorgaande hoofdstukken werd gewezen op de 
persoonlijke verantwoordelijkheid die een gelovige heeft om zich wel 
of niet te laten dopen. De gemeente zou deze niet weg mogen nemen 
in een barmhartige aanbieding van een open lidmaatschap. Zeker: 
geloof is persoonlijk geloof en persoonlijke verantwoordelijkheid. 
Maar ‘persoonlijk’ is wat anders dan ‘strikt individueel’. Je kunt de 
mens in zijn relaties en verbanden niet afpellen tot op het pure ‘ik’ dat 
helemaal op zichzelf staat. Wie persoonlijk gelooft, neemt daarin zijn 
hele geestelijke geschiedenis mee, en neemt daar verantwoordelijk-
heid voor. Dat kan een gelovig gewetensbezwaar impliceren om zich 
‘opnieuw te laten dopen’, zoals het dan wel onder woorden wordt 
gebracht. 
 
Baptistenidentiteit 
Maar wat blijft er zo redenerend over van de baptistenidentiteit? 
Vraag aan baptisten – en aan niet-baptistische gelovigen –  wat de 
baptistenidentiteit is, en het wordt in koor geroepen: de doop!  
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In dit boekje zijn al kritische notities gemaakt bij de stelling dat de 
baptistenidentiteit in de doop ligt. Het ligt genuanceerder. Het gaat 
baptisten om de gemeente als gemeenschap van gelovigen. De doop, 
als toegang tot die gemeente, is daarvan het aansprekend symbool. 
Identiteit is geen statisch begrip. Je kunt er geen standbeeld van ma-
ken. In het Wilhelminapark in Utrecht staat een beeld van koningin 
Wilhelmina. Heel karakteristiek. Een gedrongen, geblokte gestalte. 
Wilskracht en stoere onverzettelijkheid spreken er uit. Maar van de 
identiteit van een volk, van een gemeenschap van mensen, kun je 
geen beeld maken. Zo kun je de baptisten identiteit niet uit steen 
houwen of in brons gieten en daarna voor jaren ergens  plaatsen. 
Identiteit leeft, reageert, beweegt, verandert met alles wat er in de 
omgeving verandert. Van Dale omschrijft identiteit als: ’eigen karak-
ter’. Maar als het om mensen en gemeenschappen van mensen gaat, is 
het een eigen karakter dat in verschillende situaties steeds een nieuw 
gezicht heeft. Baptistenidentiteit is identiteit–in–wording. 
 
In het hoofdstuk van Oeds Blok en Jaap-Harm de Jong is een aanzet 
gegeven om de doop als baptistenidentiteit te doordenken als 
identiteit–in–wording. Dit gebeurde vanuit de visie dat de verhou-
ding tussen doop en lidmaatschap in onze tijd moet functioneren in 
een missionaire context. 
De gemeente is geen doel in zichzelf. In de beginfase van het baptisme 
was dit in veel opzichten wel zo. In de context van een staatskerkelijk 
of volkskerkelijk automatisch christendom, met de kinderdoop als 
initiatierite, getuigde het baptisme van de gemeente als gemeenschap 
van gelovigen. De geloofsdoop was de uiterlijke gestalte van deze 
baptistenidentiteit. 
 
Het gaat in de huidige agenda van de gemeente om  het Koninkrijk 
van God, een Rijk dat bezig is te komen. Zoals beschreven in het 
hoofdstuk ‘Een landschap dat verandert, verandert de blik op dat 
landschap’, plaatsen de secularisatie en de ontkerkelijking van de 
samenleving dit punt hoog op de agenda. De baptistengemeente, als 
gemeenschap van gedoopte gelovigen, moet allereerst een missionaire 
gemeente zijn, een tot deelname uitnodigende getuige van het 
Koninkrijk.  Daarin ligt het antwoord op het ‘En hoe verder?’ van dit 
hoofdstuk. Het gaat om een toekomst die vandaag begint. De 
gemeente – inclusief de dooppraktijk en de verhouding doop/lid-
maatschap – moet daarvan getuigenis afleggen en daartoe uitnodigen. 
Om dit in enkele punten te concretiseren: 
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De gemeente is niet onze baptistengemeente en de doop is niet onze 
baptistendoop, die we met allerlei regels veilig moeten stellen. Beide 
zijn Gods zaak in de geschiedenis op weg naar zijn Rijk. Het kan zijn 
dat in een eerdere fase de doop een functie had om het baptisme zich 
op de kerkelijke kaart te laten profileren, maar die noodzaak is nu 
voorbij. 
De doop moet in de context staan van de uitnodiging om deel te 
krijgen aan de werkelijkheid van het Koninkrijk, een werkelijkheid die 
in de gemeente begint.  Die uitnodiging moet naar haar aard een vrije 
uitnodiging zijn. Het ondergaan van de doop mag daarom geen 
resultaat van groepsdwang zijn: ‘Als je echt bij ons wilt horen, moet je 
je wel eerst laten dopen’. 
Werkt een gemeentelijke tweedeling in leden en vrienden uit-
nodigend in het getuigenis van de gemeente over het Rijk? Het Rijk is 
groter dan de baptistengemeente. Moet dit niet reeds verdisconteerd 
worden in de verhouding tussen doop en lidmaatschap? In het open 
avondmaal wordt dit overigens al gevierd. 
Werkt een introverte discussie over lidmaatschap – hoe blijven we een 
zuivere baptistengemeente? – uitnodigend naar de wereld? 
 
Open lidmaatschap? 
‘En hoe verder?’ Op weg naar een open lidmaatschap? Is dat de 
oplossing voor wat in het heden onbevredigend is geregeld in de 
verhouding tussen leden en ongedoopte vrienden?  Een enkele 
Nederlandse baptistengemeente is al een eind in die richting opge-
schoven. Terecht werd in een eerder hoofdstuk hier tegen geprote-
steerd met de opmerking dat er zo een inconsistentie kan ontstaan 
tussen het belijden van de gemeente en haar praktijk. Dat is zo, 
wanneer het open lidmaatschap een puur pragmatische oplossing 
blijft voor gebrek aan gedoopte leden om belangrijke taken uit te 
voeren, en voor het probleem van ongedoopte vrienden die 
meelevender zijn dan leden. De inconsistentie verdwijnt, wanneer de 
gemeente het open lidmaatschap van theologische argumenten 
voorziet die het een plaats geeft in het belijden van de gemeente over 
de verhouding tussen doop en lidmaatschap. Dit afsluitend hoofdstuk 
reikt hiervoor argumenten aan. 
 
Pieter Lalleman geeft in dit boek een ervaringsverslag van de Engelse 
situatie, waarin het open lidmaatschap breed aanvaard is in baptisten-
gemeenten. Deze ontwikkeling heeft niet te maken met liberale 
tendensen of vrijzinnigheid. Ze vindt plaats in een baptisme dat sterke 
evangelische en charismatische invloeden ondergaat. Het leidt niet tot 
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een geringer aantal dopelingen. Het gebeurt regelmatig dat gelovigen 
die via het open lidmaatschap de gemeente zijn binnengekomen, zich 
na verloop van tijd laten dopen. In de Engelse situatie honoreert de 
basisovertuiging onder de praktijk van het open lidmaatschap de 
baptistennadruk op het geloof als constitutief voor het gemeente zijn: 
‘De gemeente erkent de eenheid van alle ware gelovigen in Christus’. 
Open lidmaatschap impliceert geen erkenning van de kinderdoop. De 
gemeente kent alleen de doop op belijdenis van geloof en vraagt van 
hen die het open lidmaatschap aanvragen, om hiermee in te stemmen. 
Los van de Engelse praktijk dringt zich hierbij een vraag op. Is het 
open lidmaatschap een constructie met de geloofsdoop als optie? Is 
het: Je moet een geloofsgetuigenis kunnen geven, maar dan kun je met 
en zonder doop lid worden? In het kader van dit hoofdstuk zou de 
aanvraag van een open lidmaatschap gevolgd moeten worden door 
een pastoraal gesprek, waarin het kandidaat-lid duidelijk maakt in 
hoeverre zijn kerkelijke achtergrond en gelovige voorgeschiedenis 
hem het ondergaan van de geloofsdoop tot een gewetensbezwaar 
maken. 
 
‘En hoe verder?’ U zult dit hoofdstuk gelezen hebben als een pleidooi 
voor de praktijk van een open lidmaatschap. Hopelijk hebt u het 
gelezen als een genuanceerd, uitgebalanceerd pleidooi, waarin aan 
argumenten pro en contra gewicht wordt gegeven. Zo is het in ieder 
geval bedoeld. 
Dit pleidooi is geschreven vanuit een bepaalde visie op de ver-
houding tussen doop en lidmaatschap. Vanuit een bepaald perspectief 
wordt er naar gekeken. Probleem bij zulke benaderingen is dat er 
moeilijk over gediscussieerd kan worden. Zo is het bij visies: Je ziet 
het of je ziet het niet. Er moet je op een of andere wijze een licht 
opgaan. En als je het niet ziet, is de discussie eindeloos en uitzichtloos. 
Zien of niet zien… Hopelijk wilt u er in ieder geval serieus naar 
kijken.  
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