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L I C H T  O P  H E T  G E N A D E V E R B O N D 
L A A T  K I N D E R D O O P  W E E R  G L A N Z E N

T E G E N  H E T  L I C H T
DOORDENKEN EN DOORVRAGEN  

OVER DE ACTUALITEIT

TEKST  A.M.P.C. VAN HARTINGSVELDT-MOREE  

De kinderdoop staat onder druk. Je 
hoort regelmatig dat er getwijfeld 

wordt of dat wel Bijbels is. De kerk 
moet daarvoor de hand in eigen 

boezem steken: de rijke betekenis 
van het genadeverbond is door veel 
strijd op de achtergrond geraakt. En 
dat ondermijnt de kinderdoop. Tijd 

om die parel op te poetsen. 

I N L E I D I N G

BEZINNING NODIG
De kinderdoop wordt vaak bear-
gumenteerd vanuit zogenoemde 
‘huisteksten’, zoals Handelingen 
16:15: ‘En als zij gedoopt was en haar 
huis…’ 

De geloofsdoop aan volwassenen 
wordt vaak beargumenteerd vanuit 
teksten waarin staat dat er geloof 
moet zijn, voor er gedoopt wordt, 
zoals Markus 16:16: ‘Die geloofd zal 
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden’. 

Veelal staan dus teksten uit het 
Nieuwe Testament centraal in dis-
cussies en gesprekken over het wel 
of niet dopen van kinderen. Maar het 
is belangrijk de kinderdoop te belich-
ten vanuit de lijn van het genadever-
bond die loopt van het Oude naar het 
Nieuwe Testament. Dan gaat de parel 
van de kinderdoop schitteren.

A C H T E R G R O N D

HAND IN EIGEN BOEZEM
Ontwikkelingen in de kerk zijn vaak 
een reactie op eenzijdigheid. Als de 
kerk de kinderdoop onderschat of 
overschat, komt er vaak een bewe-
ging de andere kant op. Dat speelt 
op dit moment in de gereformeerde 
gezindte. 

Wie leest hoe rijk en evenwichtig 
oudvaders over het genadeverbond 
en de kinderdoop schreven, moet 
erkennen dat dit in onze kerken 
(te) weinig gehoord wordt. Hier ligt 
kerkelijke schuld. 

In de negentiende en twintigste 
eeuw is er zo veel gestreden over de 
betekenis van het genadeverbond, 
dat de rijkdom ervan op de achter-
grond is geraakt. Het genadeverbond 
is in de gereformeerde gezindte een 
mijnenveld geworden. Daarom moet 
de hand in eigen boezem in plaats 
van neer te kijken op mensen die 
zich laten overdopen. 

De laatste tijd is er een hernieuw-
de aandacht voor het genadeverbond. 
Dat is verblijdend. Onderstaande 
gedachten over de kinderdoop vanuit 
het genadeverbond sluiten erbij aan.

C O N T E X T

DE RODE DRAAD 

Het genadeverbond loopt als een 
rode draad door Gods Woord. De 
Heere regeert de mens verbondsge-
wijs, van het begin tot aan het einde 
van de wereld. De manier waarop 
God met de mens omgaat, wordt dus 
bepaald door een verbond. Eerst is 
dat het werkverbond, na de zondeval 
is dat het genadeverbond. 

KINDEREN 
DOPEN: 

IS DAT WEL 
BIJBELS?

In dat genadeverbond verbindt de 
Heere Zich als het ware aan wat Hij 
niemand verplicht is te geven: genade 
in Christus Jezus. Zonder reden in de 
mens daalt God af. Hij begint tegen 
bijvoorbeeld Abraham te spreken en 
zegt: ‘Zie, Mijn verbond is met u’. 
Onvoorstelbaar: de heilige God maakt 
een verbond met een zondig mens en 
biedt Zichzelf uit genade aan: ‘Ik zal u 
tot een God zijn en uw zaad na u’. 

Een verbond wordt wel omschreven 
als een afspraak tussen twee partijen 
met wederzijdse rechten en plichten. 
Zo vind je het ook in de Bijbel terug. 
Alleen gaat dan alles van God uit!

Openbaringsvormen
Dit genadeverbond kent verschillende 
openbaringsvormen of bedelingen. In 
het Oude Testament gaat het over de 
oude, eerste vorm van dit verbond. In 
het Nieuwe Testament over de nieuwe 
of tweede vorm van dit verbond (He-
breeën 8). 

De overgang van het oude naar het 
nieuwe verbond ligt in de komst van 
Christus en van de Heilige Geest. De 
Heere Jezus vertelt daar meer over 
als Hij met Zijn discipelen het Pascha 
viert – behorend bij het oude verbond 
– en het Heilig Avondmaal instelt 
– behorend bij het nieuwe verbond. 
Hij zegt: ‘Dit is het nieuwe testament 
(of verbond) in Mijn bloed’. De dood 
en opstanding van Christus zijn een 
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scharnierpunt in deze overgang. 
Het oude verbond kun je in drie 

perioden opdelen, zodat er in de kerk 
gesproken wordt over vier openba-
ringsvormen van het genadeverbond:

1   De persoonlijke of particuliere 
openbaringsvorm

De eerste periode loopt van Adam 
tot Noach, waarin God Zijn verbond 
opricht met individuele personen. 
Je hoort het bij Adam en Eva na de 
zondeval: ‘Ik zal vijandschap zetten 
tussen u en tussen deze vrouw, tussen 
uw zaad en tussen haar zaad…’ God 
zegt wat Hij zal doen en wat Adam en 
Eva moeten doen. Hij slacht een dier, 
waarbij bloed vloeit als teken van het 
verbond. 

En bij Noach: ‘Ik richt Mijn ver-
bond op met u en met uw zaad na u’. 

2   Patriarchale openbaringsvorm
Dan volgt de periode van 

Abraham tot Mozes, waarin God een 
verbond maakt met de patriarchen 
Abraham, Izak en Jakob en hun kinde-
ren: ‘En Ik zal Mijn verbond oprichten 
tussen Mij en tussen u en tussen uw 
zaad na u (…) om u te zijn tot een 
God en uw zaad na u’ (Genesis 17). 
Als teken van dit verbond worden de 
jongens op de achtste dag besneden. 
Weer geeft God een belofte en wijst 
Hij Abraham op zijn plicht: ‘Opdat hij 
zijn kinderen en zijn huis na hem zou 
bevelen, en zij den weg des HEEREN 
houden, om te doen gerechtigheid en 
gericht’.

3  Nationale openbaringsvorm
De derde periode loopt van Mo-

zes tot Christus: de nationale open-

baringsvorm van het genadeverbond. 
Dat werd gesloten bij de Sinaï. 

God herhaalt dezelfde verbondsbe-
lofte van de perioden daarvoor: ‘En Ik 
zal in het midden van u wandelen en 
zal u tot een God zijn en gij zult Mij 
tot een volk zijn’. Hij wijst het volk 
op dezelfde plichten als de perioden 
daarvoor: ‘…dat gij zult wandelen in 
Zijn wegen, en houden Zijn inzettin-
gen, en Zijn geboden, en Zijn rechten, 
en dat gij Zijner stem zult gehoor-
zaam zijn’. 

Die plichten gelden voor kinderen 
en ouderen: ‘…en gij zult ze uw kinde-
ren inscherpen en daarvan spreken…’ 
Als teken van het verbond wordt heel 
het volk besprenkeld met het bloed 
van het verbond.

4   Wereldwijde openbaringsvorm
Het nieuwe verbond is dan de 

vierde periode: de bedeling van de 
volheid der tijden (Éfeze 1:10). In die 
tijd leven we nu. Het is de wereldwij-
de openbaringsvorm van het gena-
deverbond, die loopt van Christus’ 
komst op aarde tot aan Zijn weder-
komst. 

Heidenen worden in het verbond 
met Israël ingelijfd (Psalm 87, Jesaja 
56 en 60 bijvoorbeeld). En daarom 
geeft de Heere Jezus de opdracht: 
‘Gaat dan henen, onderwijst al de 
volken, dezelve dopende in den Naam 
des Vaders, en des Zoons, en des Hei-
ligen Geestes, lerende hen onderhou-
den alles wat Ik u geboden heb’. 

In het Oude Testament is deze 
tijd aangekondigd: ‘Ik zal een nieuw 
verbond maken’ (Jeremia 31, Ezechi-
el 36). En: ‘Ik zal U [=de Knecht des 
HEEREN, Christus] geven tot een Ver-

bond des volks’ (Jesaja 42). Of: ‘Daarna 
zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal 
uitgieten over alle vlees, en uw zonen 
en uw dochters zullen profeteren’ (Joël 
2). 

De eerste woorden die Markus van 
de Heere Jezus opschrijft, gaan hier-
over. Ze laten horen wat de plicht van 
de mens in deze bedeling is: ‘De tijd is 
vervuld en het Koninkrijk Gods nabij 
gekomen; bekeert u en gelooft het 
Evangelie’. En als Christus het Heilig 
Avondmaal instelt, bevestigt Hij: ‘Dit 
is het nieuwe testament [=verbond] in 
Mijn bloed’. 

Heel treffend: De datum waarop 
Hij dit zei was dezelfde als waarop 
het Pascha in Egypte werd gehouden 
voorafgaand aan de uittocht. Ook het 
Pinksterfeest is op exact dezelfde datum 
als die van de verbondssluiting op de 
Sinaï. De lijn van het genadeverbond in 
de Bijbel is zo rijk! 

V E R B A N D

VAN HET GENADEVERBOND 
NAAR DE KINDERDOOP

Wat betekent deze uiteenzetting over 
het genadeverbond voor de kinder-
doop? Een aantal opmerkingen:

1  De gedachte dat de doop in de 
plaats van de besnijdenis is 

gekomen – zoals het doopformulier 
zegt – komt dus niet uit de lucht vallen. 
Het is in lijn met de openbaringsvor-
men van het genadeverbond die de 
Bijbel geeft. 

In het Nieuwe Testament klinkt niet 
meer de opdracht om te besnijden, 
maar om te dopen. Het is dus duidelijk 
dat dopen de opdracht is en het teken 

van het nieuwe verbond. 

2  De vraag is vervolgens: is dit de kinderdoop 
of de volwassendoop? 

God kwam tot Abraham toen hij een volwassen 
man was en richtte het genadeverbond met hem 
op. Daarom werd Abraham als volwassen man 
besneden. Maar na hem werden de jongens op de 
achtste dag na hun geboorte besneden. 

God komt op de Pinksterdag met Zijn genade-
verbond tot volwassen mensen en zij worden dan 
ook als volwassenen gedoopt. Maar na hen werden 
ook kinderen gedoopt, zoals de huisteksten aan-
geven. Overal op deze wereld waar God met Zijn 
genade komt en het genadeverbond gestalte krijgt, 
zullen eerst de volwassenen die geloven, gedoopt 
worden (Markus 16:16), maar daarna worden ook 
de kinderen gedoopt (Handelingen 16:15), zoals het 
ook bij Abraham met de besnijdenis ging. 

3 Waarom staat er geen uitdrukkelijker gebod 
tot het dopen van kinderen in de Bijbel? 

Omdat het helemaal in de lijn van het genadever-
bond is dat kinderen in het verbond betrokken zijn 
(Handelingen 2:39). De hele periode van het Oude 
Testament hoorden ze erbij:
• Onder de persoonlijke openbaringsvorm moeten 
Noachs kinderen mee in de ark. 
• Onder de patriarchale openbaringsvorm moeten 
alle jongens besneden worden. 
• Onder de nationale openbaringsvorm klinkt 
het: ‘Gij staat heden allen voor het aangezicht des 
HEEREN uws Gods: (…) alle man van Israël, uw 
kinderkens, uw vrouwen (…), om over te gaan in 
het verbond des HEEREN uws Gods en in Zijn 
vloek, hetwelk de HEERE uw God heden met u 
maakt, opdat Hij u heden Zichzelven tot een volk 
bevestige en Hij u tot een God zij, (…) gelijk als Hij 
uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen 
heeft’ (Deuteronomium 29). 
• Als het nieuwe verbond beloofd wordt (Jere-
mia 31, Ezechiël 36, Joël 2), worden de kinderen 
nadrukkelijk genoemd en herhaalt God dezelfde 

Als God zoveel toezegt, wie durft dit teken 
dan op het voorhoofd te dragen zonder de 

betekenis ervan in het hart te hebben?

  Schilderij van het interieur 
van de St. Bavo in Haarlem 

door Pieter Saenredam
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woorden die heel het volk omvatten: 
‘En gij zult Mij tot een volk zijn, en 
Ik zal u tot een God zijn’. 

Daarnaast: zouden kinderen er nu 
ineens niet meer bij horen, nu het 
genadeverbond een zoveel ruimere 
openbaringsvorm heeft gekregen? 

Wie zoekt naar een bevel tot 
kinderdoop in de periode van de 
algemene openbaringsvorm, kijkt 
verkeerd. Als kinderen er in deze be-
deling niet meer bij hadden gehoord, 
had er een verbod op het dopen van 
kinderen moeten staan. De Heere 
Jezus zegt het tegendeel: ‘Laat de 
kinderen tot Mij komen!’ Daarom 
mag aan kinderen onder de wereld-
wijde openbaringsvorm het teken 
van het genadeverbond niet onthou-
den worden.

Hierbij is nog een argument te 
noemen vanuit de Hebreeuwse taal. 
De woorden ‘goedertierenheid’ [He-
breeuws: chesed, verbondsliefde] en 
‘getrouwheid’ [Hebreeuws: emuna, 
verbondstrouw] zijn verbondster-
men, die in veel Bijbelteksten ver-
bonden worden aan generaties. 

Met Asaf in Psalm 77 zou je 
kunnen vragen aan mensen die de 
kinderdoop afwijzen: ‘Houdt Zijn 
goedertierenheid in eeuwigheid op? 
Heeft de toezegging een einde, van 
geslacht tot geslacht?’ Het antwoord 
staat in Psalm 119: ‘Uw getrouwheid 
is van geslacht tot geslacht’. Gods 
verbondsliefde en verbondstrouw 
zijn (gelukkig!) niet afhankelijk van 
de keus van mensen. 

4  Kinderen die niet tot Christus 
zijn gekomen, ontvangen wel 
de doop als teken van het 

verbond. Klopt dat wel? 
Je ziet in alle openbaringsvormen 

van het genadeverbond dat er twee 
soorten kinderen van het genade-
verbond zijn: die alleen uiterlijk het 
teken ontvingen én die door het 
oprechte geloof aan God verbonden 
zijn. Denk aan Jakob en Ezau, Izak en 
Ismaël, of Salomo en Absalom. 

Daarom schrijft Paulus aan de 
kerk van Korinthe dat ‘onze vade-
ren allen onder de wolk waren, en 
allen door de zee doorgegaan zijn, 
en allen in Mozes gedoopt zijn in de 
wolk en in de zee (…) maar in het 
meerderdeel van hen heeft God geen 
welgevallen gehad’. Zo houdt hij alle 
gedoopte Joden én heidenen voor 
dat ‘deze dingen zijn geschied ons 
tot voorbeelden’ en waarschuwt hij 
om niet zoals de Israëlieten afgoden-
dienaren, hoereerders, verzoekers 
en murmureerders te worden, maar 
roept hij op tot geloof en bekering.

5  Hoe zit het met de doop van 
de Heere Jezus? Waarom werd 
Hij niet als Kind gedoopt? 

Wat dit laatste betreft: pas op de 
Pinksterdag, met de uitstorting van 
de Heilige Geest, komt de wereld-
wijde of algemene openbaringsvorm 
van het genadeverbond. De Heere Je-
zus leeft in de overgangsfase van het 
oude naar het nieuwe verbond. Zoals 
Hij op het snijvlak van het oude en 
nieuwe verbond het Pascha én het 
Heilig Avondmaal viert, zo is Hij ook 
besneden én gedoopt. Hij zegt daar-
mee dat de besnijdenis van het oude 
verbond overgaat in de doop van het 
nieuwe verbond. 

Pascha en besnijdenis zijn een 
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„IK KIJK MET 
VERWONDERING 

TERUG”

  IN HET NIEUWS 

TEKST W. DE JONGSTE

Begon je BimBam zelf?
„Ja. Ik kijk er zelf ook met verbazing en verwonde-

ring op terug. Hoe heb ik het – met hulp van mijn man 
– kunnen opstarten? En dat dit idee vijfentwintig jaar 
blijft bestaan! Ik vond destijds dat er niet veel geschikts 
op de markt was voor onze oudste.

Ik houd wel van pionieren en kom uit een ‘grafisch 
gezin’. Ik wilde het allemaal wel graag vanuit huis kun-
nen doen. Maar ik heb toen niet alles overzien, hoor.”

Hoe start je zoiets?
„We hebben wat mensen gebeld en een enquête 

gehouden om de behoefte te peilen. We kregen vol-
doende enthousiaste reacties om er serieus mee aan 
de slag te gaan. 

Niet lang erna heb ik een schakeltje in het RD 
geplaatst, waarin ik vroeg om illustrators. Maar wat 
een werk kwam er op me af. Alleen al de abonne-
mentenadministratie. Ik had daar totaal geen kaas van 
gegeten. 

Ik heb een spoedcursus grafische vormgeving ge-
daan om de opmaak van BimBam zelf te verzorgen. Ik 
schreef ook veel stukken zelf. 

Na drie jaar en heel veel stress door de te grote 
werkdruk heb ik BimBam verkocht. Karel Otte van de 
toenmalige uitgeverij De Banier toonde belangstelling 
en hij kocht het blad en mij er bij.”

Je bleef?
„Ja, er vielen veel werkzaamheden van me af. Ik kon 

me concentreren op hetgeen waarvoor ik de BimBam 
ooit had opgezet: een vrolijk, leerzaam blad voor kinde-
ren maken, met de nadrukkelijke bedoeling ook de 
Bijbelse boodschap door te geven. En die boodschap 
is dat er verzoening mogelijk is door een genadig God, 
ook voor jonge, verloren zondaren. 

Vanaf het begin tot nu toe heb ik – onder andere – 
altijd de Bijbelverhalen mogen schrijven. Dat zijn er dus 
bij elkaar al zo’n kleine zeshonderd. Hoewel thema’s 
terugkomen, schrijf ik elke keer toch weer een nieuwe.”

Krijg je reacties?
„Zeker. Ook van ouderen. Ik kreeg van een ouder 

iemand een reactie, waarin ze aangaf zo bemoedigd te 
zijn door het Bijbelverhaal. Maar ook kinderen reage-
ren. Soms met een briefje. De interactie krijgt ook vorm 
op de Babbel- en Felicitatiepagina en opdrachten en 
wedstrijden. 

Sociale media lijken er ook geschikt voor, maar wij 
als redactie willen juist bevorderen dat kinderen lekker 
actief zijn en naar buiten gaan in plaats van achter het 
scherm te zitten. We zitten ook niet voor niets bij de 
GezinsGids ingeseald.” 

EVEN BELLEN MET

 MONICA NIEUWENHUIJSE
OVER 

VIJFENTWINTIG JAAR BIMBAM

De BimBam bestaat dit jaar 
25 jaar. Een tweede generatie 

heeft zich inmiddels aan-
gediend om ook dit mooie 
kinderblad elke veertien 

dagen te ontvangen. Monica 
Nieuwenhuijse (53) begon 
er op een zolderkamer in 

Capelle aan den IJssel mee. 
Reden genoeg om even te 

bellen. 

in het leven van onze kinderen en 
verbindt door de doop Zijn Naam aan 
hun naam. Dat is veel betrouwbaarder 
dan wanneer het van een mens zelf 
moet uitgaan en je er zelf voor moet 
kiezen om je naam aan Gods Naam te 
verbinden. 

In alle bedelingen van het genade-
verbond waren en zijn er steeds twee 
soorten mensen of – zoals ze ook wel 
genoemd worden – tweeërlei kinderen 
van het verbond. 

Steeds weer vergat het volk Israël de 
Heere, overtrad het Zijn wet en verbrak 
zo Zijn verbond. Zo is het nog in de 
kerk. Wat een genade dat de HEERE – 
toen en nu - steeds terugroept: ‘Want 
Gij zijt een genadig en barmhartig God, 
Die het verbond en de weldadigheid 
houdt. Gij hebt trouwelijk gehandeld, 
maar wij hebben goddelooslijk gehan-
deld’ (Nehemia 9). 

Als het van de mens zelf af moest 
hangen, kwam er niet één. God haalt ze 
Zelf uit de bedding van het genadever-
bond. Hij houdt Zich aan Zijn verbond. 
‘Zijn goedertierenheid is in der eeuwig-
heid, en Zijn getrouwheid van geslacht 
tot geslacht’ (Psalm 100).

Als God zoveel toezegt, wie durft zijn 
kind(eren) dit dan te onthouden? 

Als God zoveel toezegt, wie durft dit 
teken dan op het voorhoofd te dragen 
zonder de betekenis ervan in het hart 
te hebben? En daarom zegt de He-
breeënschrijver: ‘Hoeveel te zwaarder 
straf, meent gij, zal hij waardig geacht 
worden, die den Zoon van God vertre-
den heeft, en het bloed des testaments 
onrein geacht heeft, waardoor hij 
geheiligd was, en den Geest der genade 
smaadheid heeft aangedaan?’ (Hebree-
en 10:29).

heenwijzing naar Christus en daarom 
niet meer nodig omdat Hij gekomen is. 
Doop en Avondmaal wijzen terug naar 
Christus en zijn daarmee een zichtbaar 
Evangelieschilderij, die ons ‘de belofte 
des Evangelies des te beter te verstaan 
geve en verzegele’ (Heidelbergse Ca-
techismus). 

6  Wat is er de bedoeling van dat 
God dit teken van het genade-
verbond ook aan kinderen 
geeft? 

‘Om hen te lokken’, zegt Wilhelmus à 
Brakel. ‘Om een verlangen te verwek-
ken’. En: ‘Om er begeerte toe te krijgen 
om er door het geloof in over te gaan’. 

De doop zegt kinderen ‘de verlos-
sing van de zonden door Christus’ 
bloed en de Heilige Geest Die het 
geloof werkt’ toe, aldus de Heidelberg-
se Catechismus. Een rijkere belofte is 
er niet, wanneer deze juist verstaan 
wordt. 

God zoekt de gevallen mens op – 
vanaf Adam en Eva tot nu. De West-
minster Confessie belijdt daarom dat 
‘de beloofde genade wordt aangeboden 
aan de gedoopten en toegeëigend door 
en geschonken aan de gelovigen’. Of 
zoals Calvijn zegt: ‘In de bediening van 
het genadeverbond komt de belofte tot 
ons met bevel van geloof en bekering’. 
Alles gaat van Hem uit en alles wat 
nodig is, is bij Hem te krijgen! 

P E R S O O N L I J K

VAN HET GENADEVERBOND 
NAAR DE KINDERDOOP

Onderschat de kinderdoop niet, over-
schat de kinderdoop niet, maar schat 
het op waarde! De Heere is de eerste 


