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V OOP.WOORD. 

Op verzoek -van de Eerw. Algem.::ne V ergadering 
van de Gereformeerde Gemeenten in Transvaal heb
ben onze geachte Professoren in de Theologie zich 
bereid verklaard om enige stukken te schrijven ter 
wederlegging van zekere dwalingen. 

Hunne stellingen, die van wege de beknoptheid 
van een brochure, niet breder konden uitgewerkt 
worden, moeten door nauwkeurige studie -van Gods 
W oord door de lezer aangevuld worden. 

De dwaling is een gevolg -van de -venraarlozing 
van Gods Woord en van de .-alse prediking. 

De voorstanders van deze dwalingen verachten 
de leer van de K erk, doch stellen een andere daar
voor in de plaats. 

De Kerk des Heren moet daarom de wacht hou
den bij het ondenrijs rnn de kinderen, bij de toela
la.ting tot de Belijdenis des geloofs, en bij de hand
ha.ving van de tuc.ht o·rnr Leer en Leven. 

Daar zijn oorzaken genoeg, waarom dergelijke 
dwa.lingen zulk een rruchtbare bodem nnden in vele 
harten. 

Bij .-elen is het danker geworden in hart en 
huis, omdat de la.mp van Gods W oord daar niet heeft 
gebrand. A..nderen hebben de prediking v:...- ' -ds 
Woord \erwaarloosd, en de geregelde bijwoning van 
de openbare godsdienst verzuimd. 

Ander en weer hebben door een nieuwe gisting 
le>en gezocht .-oor hun onbekeerde toestand. 

Men onderzoeke zichzel>en, de leeraa.r. de ou
derling, de leden van de gemeente, de vaders en 
moeders! 



Wij hebben reden om dankbaar t e zijn de.t ·onze 
gemeent.en over 't algemeen gen.omen nog de wa.ar
heid liefhebben. Doch men wake tegen verslappingl 

Hoe nader de toekomst van Christus is, hoe 
m eer de geest van •de dwaling onder d'3 naam van 
Jezus zich een weg zal zoeken te banen, ?ID de 
komst van de anti-Christ voor te bereiden. 

Mogen de woorden van onze Professoren, ender 
de zegen des Heren, de ogen van dwalenden ope
Hen, en and.eren aansporen tot na.uwkeurige beoefe
ning >an Gods W oord ! Onze dank aa.n de P rofesso
ren. 

De stukken o>er de "Doop des Geestes" zijn ge
schreven door Dr. J. D. qu Toit, t.erwijl de stuk
"ken over de Christelike Doop zijn van de hand >an 

Dr. S. 0. Los. 
De H ere zegene het lezen >an dit werkje ! 

P retoria, 75 Kerkstra&t, 
28 ~fei 1918. 

J . A. DU PLESSIS. 



''"DE DOOP DES GEESTES." 

(DooR DR. J . D. nu ToIT). 

I. HET STANDPUNT YAN BRO~ LAD. 

Een trald;aatje, getiteld ,,de Doop des H eiligen 
6-eestes", werd ons door een leze!." van het '.' Kerk
blad" t-0egezonden . In een i:iegeleidend sch.rijve11 
zegt de broed.er: "Ingesloten z~nd ik U 'n toespraak 
~ehouden door een der leiders rnn de W ederdopers ; 
f)ffi zodoende de voornaamste pur.ten waarmee zij 
zovele leden der Protestantse Kerken verleiden , on
der uw aandacht te brengan. 

Zeer beleefd >erzoek ik U om erlegen een uitge
breid artikel te schrijven i n al de biezonderheden 
gaande. 

Voornamelik 't sterke punt die zij aanvoerden 
waarom 't war!, van de " H eilige Gernt" niet meer zo 
~ichtbaar is in de Kerk als in bet A.postoliese tijd
perk ? Een grand die zij nemen om te beweren dat 
de Protestantse Kerken vals zijn, eu die sekte neemr 
dageliks toe. " 

H et t-0egezonden traktaatje wordt omschreven als 
"een toespraak van Bro. Lake over de Doop des 
H eiligen Geestes. " Daarvan geven wij hieronder een 
uittreksel ten einde eerst aan onze lezers voor te 
leggen wat .Bro. Lake nu eigenlik leert. De Apos
ioliesen hebben (t-en minste zover ons bekend) geen 
d.uidelik geformuleerde belijdenis. Op de achterzijde 
Tan genoemd traktaatje worden slechts zeven pun
ien heel kort aangegeven . Wij moeten dus bij een 
enigszins uitvoerige beoordeling...op de gevoelena 
Tan enkele personen afgaan-iets wat onze taa.k 
niet gemakliker maakt. 

H ierin onderscheidt zich al dadelik de Gerefor-
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meerde Kerk van deze richting. De Geref. Kerk heeft 
haar belijdenis. Ieder kan het zien en lezen wat ze 
voorstaat en wat ze belijdt. Bij de ,,Apostoliesen" 
echter moeten wij zoeken en tasten. Ter zake van 
de "Doop des Geestes" bijv. warden wij tamelik 
slechi; ingelicht, zod.at wij niet alleen moeten letten 
op wat gezegd wordt, maar ook op wat uit het ge
zegde v o or t v 1 o e it. Zelfs mag onze aandacht 
niet ont,,oaan wat ' er z w e g e n wordt. 

Wat hieronder volgt is dan een verkorting van de 
gepubliceerde toespraak van Bro. Lake. Daar het 
tra1.i·aatje echter door de "Apostoliese Geloofszen
ding" gepubliceerd en ->erspreid werd, moeten wij 
aannemen, dat het een min of meer officieel -karak
ter draagt. De lezer gelieve er op te letten, dat het 
Bro. Lake is die nu spreekt, d .w.z. het zijn zijn 
e.igen woorden, in citaat (alleenlik verkort) weerge
geven. Deze keer >olstaan wij daarmee. Alleen vol
gen aan het einde enige hoofdpunten, waarop o.i. het 
ge.schil zich samentrekt. Bro. Lake heeft 't gevoelen 
van de ,,A.postoliesen" aldus kenbaar gemaah.ii. 

,,De Openbaring berei1.ii haar t-0ppunt onder de 
Christelike Bedeling. G<}d in de mens! Want de 
Doop des Heiligen Geest-es is het werkelik inkomen 
van de Derde Persoon van de Drieeenheid om in de 
mens te wonen. 

,,Gelijk de Christelike Bedel.ing alle anderen over
treft en in de schaduw st-elt, zo moet de ware Chris
ten alle anderen overtreffen. Hij moet niet slechts 
v,ergeven warden, maar door Christus Bloed van de 
zondige aard verlost worden en van de boze neiging 
die hem doet overtreden. Deze reini,,cring van "aan
geboren zonde", bestaat in bet proefondervindelik 
wegnemen van uit onze boezem van de begeerte t-0t 
zonde. Alie gemeenschap met de zonde is verbroken. 
Deze inwendige reini,,cring des harten die Johannes en 

' 
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J ezus van de discipelen eisten voordat zij iema.nd 
"Wilden dope1!.t is ook de noodwen.clige voorbereiding 
t-Ot de Doop des H eiligen Geestes. Christus heeft 

-ons verlost van de vloek der wet, een vloek gewor-
den zijnde voor ons. Wij moeten door het bloed van 
·Christus bereid worden tot een woonstede Gods. 
E feze 2:22. 

,,Het persoonlik komen van de Heilige Geest tot 
het menselik be\\ustzijn is het toppunt >an de Gods 
openbaring in de geschiedenis ! Zijn komst was even 
zichtbaar en kenbaar als Christus komst. Lukas 
2:9--13. Evenzo werd de komst des Geestes aange
duid door ,,de gedaant-e ener duive", Luk. 3 :22 en 
,,uit de Hemel een geluid, gelijk a.ls van een gewel
<lige gedreven wind" en door ,,verdeelde t-Ongen a.ls 
van vuur." Hand. 2:2~ 3. 

nDe uitst.orting des Geestes behoort niet slechts 
t.ot de Bedeling, maar het ontvangen van Hem in 
het hart moet zijn een persoonlike, bewuste onder
vinding van iedere Christen, die ,,gewacht" heeft om 
aangedaan te worden met hacht uit de hoogte. De 
eerste Pinkster ondervinding \\Ordt gegeven in 
H and. 2 . , ,En zij werden alien vervuld met de H ei
lige Geest, en begonnen te spreken met ,,andere ta
len" zoals de Geest hun gaf uit te spre.ken. De H ei
lige Geest spree1."ii door ons. (Hier sprak de Gee~ 
door Bro. Lake in een vreemde taaL 1 Cor. 14:2. 
Men werd gevraagd een ogenblik in stil gebed te 
wachten op de uitlegging >an het besprolrene welke 
daarop >olgde en luidde a.ls volgt: ,,Christus is de 
vlekloze nederdaling van God in de Mens en de Zon
deloze opklimming van de Mens in God en de H ei.
lige Geest is bewerker daarvan) . 

,,Wij nemen de tiende Hoofdstuk van de Hande
·lingen der Apostelen. Cornelius ziet een gericht 
..,,Twee van zijn Q.uisknechten en een godz.aligen 
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krijgsknecht worden naar Joppe gezonden om P e
trus. Petrus klom op het dak om te bidden. Over 
hem valt een betrekking van zinnen. Hij ziet een 
gezicht. St,cl u eens \Oor de grote Petrus in een 
Tertrekking van zinnen l Zo ik op het ogenblik in een 
vertrek1.ing van zinnen zou vallen, dit gehoor zou 
ongetwijfeld beweren dat bet een flauwte was. Ter
wijl Petrus o\er het gezicht nadacht, ontving hij 
een boodschap door den Geest. 

,,P etrus >ergezelde de drie naa.r Cesarea. Hij pre
di.1..i;e het Evangelie. Het gehele gezelschap werd ge
doopt in de H eilige Geest, ,,en de gelo,igen die uit 
de besnijdenis waren, omzetten zich, dat de ga
ve des Geestes, ook op de Heidenen uitgestort 
werd," vers 45. Hoe wisten zij dat zij gedoopt wa· 
ren in de H eilige Geest ? 

,, Want zij hoorden hen spreken met vreemde ta
len , en God groot ms'ken," vers 46. Deze heerlike 
H eilige Geest dienst eindigde in een waterdoop van 
hen die al ree.ds gedoopt waren in de Heilige Geest. 

,,In de negende, twee en twintigste en zes en 
~intigste hoofdstu.kken van de H andelingen lezen 
wij een verslag van de bekering van Paulus. Ten 
einde de voile kracht van deze gebeurtenis te •er
staan, moeten wij ontdekken waar hij zijn kennis 
van het Evangelie >erkreeg. Was het hem mede
gedeeld door de andere Apostelen? Neen, het werd 
hem geopenbaard in gezichten en vertrekking van 
sinnen. Hij ontving zijn kennis onmiddellik >an de 
...-a-heerli.1..-te Christus zelve. 

\ "In Hand. 22: 12, deelt Paulus mede hoe Ananias. 
hem bezocht. H oe wist Ananias dat Paulus daar 
was? Dit raadsel wordt oris opgelost in Hand. 9:10, 
19. En nu deelt de Heer aan Ananias mede wat P au
lus gezien heeft. ,,En heefi in een gezicht gezien 
dat een man, met name Ananias inkwam en hem de 
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hand oplegde, opdat hij wed.er ziende werd. " Hand. 
9: 12. In het -.;olgende >ers spreekt Ananias m et de 
Heer. Weet gij ook >an der~lijke openbaringen~ 

zulke gemeenschay en gesprekken met God? Zo Diet, 
zoe1.-t de doop des H eiligen Geest~. die de eerste
Christe~en ont>ingen en hun kennis en ondervinding 
zal de uwe zijn. Men vraagt ons: Van waar krijgen 
jullie een inzicht in Gods ·\\oord? Wij antwoorden: 
waar Petrus en Paulus die ont>ingen. rnn God door 
de H eilige Geest. Ananias ging zoals de Heer hem 
gebood en >ond Paulus. Hij legde de handen op 
hem en Paulus zag en werd gedoopt in het water en 
van de Heilige Geest en sprak in vreemde tale• 
,,meer dan gij alien. " 1 Kor. 14: 18. 

,,W at is nu een 'er trekking van z in -
n e n ? Hand. 22: 17, 18. Daar heerst de geest OT er 
verstand en lichaam, en de persoon is voor een 
poos onder de beheersing van de geest. Onze onkun
de omtrent geestelike openbaringen is zo groot dat 
zelis godsd.ienso ler aars zulke ondenindingen en ioe
standen aan de dui,·el toegeschreven hebben. Laar. 
ons nu eens onderzoeken wat de toestand en om
stan<ligheden waren waarin Paulus Yerkeerde toen 
hij zijn opdracht tot de E>angelie bediening kreeg. 
Zie Hd. 26 : 16--18. Paulu.S ontving zijn opdracht 
t-0t de Predi1.ing des E>a.ngelies toen hij op zija 
aangezicht lag Ian.gs de weg naar Damas1.-us, toen hij 
de aanschouwer was van de macht en heerlikheid 
van Christus in het schijnend licht. Indien wij nu 
iemand zouden zien langs de -weg liggende, mei ie
mand ,,onzichtbaa.r" ' sprekende, wij zouden in on
ze onkunde haastig sturen om de ambulance of p0-

litie. Hier echter ontvi.ng Paulus zijn aanst-ell.ing als 
een prediker en Apostel tot de Heidenen. Hand' 
26 :18, 19. 

, ,Hieruit h."Uil.Ilen wij enigsrins Terstaan de wer-
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.king van God in hen die ond.er de macht van de 
Heilige Geest kome.q. E n nu, gelidden , is de Hei

lige Geest in de kerk van. daag? Zekerlik, ma.ar zegt 
_gij , wij i;ien hem niet aldus werkzaam. Waarom? 
Omdat gij zegt deze za.ken behoren tot de Aposto-
liese dagen. Kunt gij ergens in Gods Woord vinden 
dat de ga>en des Geestes van de kerk >an Chris
tus zijn teruggetrokken ? Er staat geen schriftuux
plaats om dit te "Oew:ijzen, maar wij lezen wel: ,,De 
genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwe
lik. ,. Rom. 11 :29. Th heh in verschillende landen. 
gepredikt,. en met een uitzondering, was er geen 
leraar die mij de negen Ga>en des Geestes kon op
noemen , die in 1 Cor. 12:8, worden vermeld. D e 
negen Ga>en des Geestes zijn: (1) W ijsheid; (2) 
Kennis; (3) Geloof; (4) Gaven der Gezond makin
gen; ( 5) W erkingen der krachten ; (6) Profetie; 
(7) Onderscheidingen der Geesten ; (8 ) Menigerlei 

i:alen; (9) foolegging der talen. Ik dank God voor 
al deze beerlike Ga•en des Geestes >ooral voor de 
gave .-;an Gezondms.king. }fogen wij alien Christus 
leren kennen niet slechts als onze Verlosser, maar 

·-00k als onze Heiligmaker en H eelmeester. 
, . Geliefden , wij zien hoe de H eilige Geest t-Ot de 

Gemeente kwam op de Pinkst.er-dag en dat die ga
•en nog gevonden worden. zij bestaa.n ·rnndaag nog, 
maar door gebrek aan geloof onfivangen en beoefe
n en w:ij ze niet. De _.\postoliese Geloofs Zending 
-staat voor het on t>angen van de H eilige Geest door 
een persoonlike Doop in Hem, en ,,een aangedaan 
worden" met 1.racht. Wij "l>orden gevraagd: ,,maar 
wat zijn rreemde talen ?" H et spreken in vreemde 
talen is het uitwendig bewijs dat de Heilige Geest 
-bezit genomen heeft van bet lichaam "an de gelo
~oge. 

,,Volgens Hand. ~:4 spraken honderd en twintig 
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in vreemde talen. In H and. 19:1-7. vond P aulus 
twaali mannen te Efeze die in den doop van .Johan
nes gedoopt waren. Hij doopte hen andermaal in de 
naam van den Heere J ezus en toen Paulus hen de 
handen oplegde kwam de Heilige Geest op hen en 
zij spra.ken in Tieemde talen en profeteerden." 

,,Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken, 
niet d.iegenen die geloven. maar den ongelovige." 1 
Cor. 14:22." 

Tot zover Bro. Lake's uiteenzetting. 
In onze >olgende stukken hopen wij met de be

spreking van de Doop des Geest-es >oort te gaa.n, en 
zullen dan trachten bovenstaande te ontwarren 
door op de volgende n-aagpunten te letten: 

1. \\at is de Doop des Geestes en wat is de Ch.ris
telike Doop ? 

2. Is er slechts een uitstorting van de H. Geest, 
of wordt de Geest gedurig, tot op onze dag, uitge

.stort ? 
3. Hoe moeten wij de buitengewone gaven en 

runbt-en van de eerst.e Christelike Kerk verstaan? 

- --.oOo---

II. DE DOOP VAN JOHAN?fES, DE CHRISTELIKE 

DOOP EN DE DOOP DES GEESTES. 

In ons eerste- artikel was Bro. Lake aan het woord 
-Om ons t.e zeggen wat de ".Apostoliese Geloofszen
ding ., onder de Doop des 'Geestes >erstaat. V erscbil
lende pun.ten werden toen door hem genoemd. Om 
die gtondig te kunnen onderzoeken en aan Gods 
W oord te toetsen moet eerst geantwoord worden op 
de naag : \\at is de Doop <les Geesto en (in ver
band daa.nnee) wat is de Christelike Doop ? 

De " Apostoliese Geloofszending" leert dat de 
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Doop des Geestes met de daa.rbij behorende wonder
t-ekenen het deel moet zijn van i e d e r g e l o -
.,. i g e a f z on d e r 1 i k, ook in onze ·tijd. 

Bro. Lake zegt : "De uitstorting des Geest-es be
hoort niet slechts tot de Bedeling, maar het ontven
gen van H em in het ha.rt moet zijn een per s o on -
like, bewuste ondervinding van iedere Christ.en, 
die "gewacht" heeft om aangedaan te worden met 
k:racht uit de hoogte." Wederom: "W e e t g ij 
o o k >a!l dtrgelijke openbaringen (zoals aan P aulus 
~;escn.ied) , zulke gemeenschap en gesprekken meu 
God? Zo niet, zoekt de doop des Heiligen Geest.es, 
die de eerste Christenen ontvingen en hun kennis 
en ondervinding zal de uwe zijn. " En eindelik zegt 
Bro. Lake: " De _.\.postoliese Geloofszending staa.t 
Toor het ontvangen van de H eilige Geest door een 
p e r s o on 1 i k e Doop in H em, en een aangedaan 
worden met kracht. Het spreken in vreemde talen. 
is h et uitwenclig bewijs dat de Heilige Geest bezit 
genomen heeft van het lichaam. van de 1gelovige. ' ' 
Telkens wordt dan dcor Bro. L ake verwezen naar 
hetgeen gebeurd is met de gelovigen op de Pin~«

dag, met Cornelius, met Paulus en met de twaalf -
mannen te Efeze. 

W at is n u rnlgens de Schrift. de Doop des Gees
ies? In .Mat. 3:11 zegt J ohannes de Doper: " Ik 
doop u wel met water t-0t bekering; maar clie na· 
mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet 
waardig hen H em na te dragen; die zal u m e t d e 
H ei l ige Gees.t e n met vuur do
p e,n" (zie ook Mark. 1:8 en Luk. 3:16) . 

v anzeli doet zich hier die andere vra.ag voor: 
Wat is de Doop >an Johannes? La.at ons dit nu eerst 
onderzoeken. 

In het Oude Testament trefien wij als teken des. 
Terbonds de bes n ij d e n i s aan. Die was een ze. 
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_gel van twee weldaden : 1) de gerechtigheid des ge
loofs of vergeving der zonden (Rom. 4 : 11), en 2) 
de besnijdenis des harten of de wedergeboorte 
(Deut. 10:16,, 30:6; Rom. 2:28, 29; Kol. 2 :11). 
Toen nu de Joden door hun werken de zaligheid 
wilden verdienen, werden zij ondanks hun uitwen
dige besnijdenis verdoemeli.k -.oor God (Rom. 3 :21) . 

Om dit duideli.k asn het volk rnor te stellen. gaf 
God aan Johannes be>el om met water te dopen. De 
Doop rnn Johannes was dus een goddelike instel
ling. Een ' · woord Gods" geschiedde tot Johannes 
(Luk. 3:2, 3); hij was "gezonden" om te dopen 
(Joh. 1 :33); zijn doop was niet uit de mensen, 
maar uit de hemel (Ma.ti .21 :25). Hierop dienen wij 
te letten, om niet de Doop -.an Johannes tot iet s 
minderwaard.igs te -.erlagen. Bro. La.ke toch 
-.erklaart H and. 19 : 1-7 een -rnudig also£ de "doop 
•an Johannes" een herdoop door de H. Geept -.or
derde, zonder die plaats nader te onderzoeken of de 
betekenis >an Johannes' Doop nader in het licht te 
st-ellen. 

Ook de mannen •an de Pinksterzending ( een aan
Yerwante se1..-te. ook in ons land bekend) spreken in 
gelijk~ trant. Om de niet-geldigheid van de Kinder
doop te bewijzen beroept een sc-hrij>er in hun tijd
schrift de "Laatste Dagen" zich op het-zelfde geval. 
Hij zegt: "Een doop die het geloven •oorafgaat, 
geldt niet ... D~ze doop (>an J ohannes) was hun ge-

- loo£ in J ezus v o or a f g e g a an. Daa.rna eerst ge-· 
loofden zij en d.aarom was hun doop niet -.an 
kracht, en doopte Paulus hen." Hij zegt verder: 
"hun doop (n.L van de 12 ma.nnen te Efeze) 
was \" o o r d a t z ij g e I o of d h a d d e n. 
Daarom doopte Paulus hen weder ... Al was de doop 
Tan Johap,nes uit de hemel, en al was Jezus zelf in 
die doop gedoopt, toch was zulk een doop ongeld.ig 
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waar het betrof het geloven in J ezus. " Tot zover
de schijver in de "Laa.tste Dagen" (I No. 1, bl. 2-3)

1

• 

Op H and. 19:1- 7 komen wij straks terug. Wij 
willen nu alleen in het licht stellen, dat de Doop van 
J ohannes een goddelike instelling was, ZO!fat er bij 
alle graad.-er~hil toch een wezenlike gelijli.iieid be
stond tussen de Johanneiese en de Ghristelike Doop. 
D eze uiteenzetting is nodig om te doon zien hoe ook 
daze sel-ten, die zich bij voorkeur op losse teksten 
van de Schri~ beroepen, geen oog hebben voor de 
grote gang van de goddelike Openbaring en de o.-er-

. eenstemming der Schriften. 
De Doop van Johannes was in de eerste plaats. 

een protest t-egen het doen van de hooghartige J o
den. Maar die Doop was in de tweede plaats ook 
een bewijs, dat er vergeving is bij God voor de boet
va.a.rdige. Hii was "de Doop der bekering t.ot v er -
g e vi n g d e r z on d en", evenals de Ch...risteli
ke Doop later een Doop zou zijn "tot vergeving der
zonden" (H and. ~:38) . Verder zij opgemerkt, da.t 
J ezus zelf door Johannes gedoopt werd, dat van 
J ezus' herdoop nergens sprake is, dat Hij geen 
onderscheid maa.kt tussen de Doop door zijn dis
cipelen bediend en die van Joha~es (Joh. 3 :22; 23, 
4: 1), en dat H ij de jongeren door Johannes gedoopt 
niet her doopt (Joh. 1 :37). Vandaar- dat onze Ge
reformeerde vaderen leerden, dat in Mat. 28:19 geen· 
nieuwe doop werd ingesteld. Wat reeds best-0nd wera 
nu op C:lL...-istus' bevel t-0t a. l l e v o 1 ken uibge
breid, en zo komen wij tot de C h r i s t e 1 i k e 
Doop. 

De - Apost-0liese Broeders hebben dus geen recht 
om zo maar de he r-doop van de J oha.nnes-jonge
ren aan te nemen. In de Evangelien vindt deze 
voorstelling nie-t de minste st"'un. En dit is zeer op
merkelik_ 
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l\faar hoe moet dan Hand. 19: 1-7 verstaan wor
den? Paulus vindt te Efeze enige mannen gedoopt 
in de Doop van Johannes. Door Paulus beter inge
licht aangaande het werk van Johannes ( vers 4) , . 
werden zij gedoopt in de naam van de Heere J ezus 
(vs. 5), terwijl de H. Geest na de handoplegging op 
hen komt: ,,en zij spraken met vreemde talen en 
profeteerden" (vs. 6). nt dit laatste blijh-t dat bij 
"'Heilige Gee.st" sprake is >fill d!e buitengewone g a
v e des Geestes, evenais in hoofdst. 8: 15. Deze ga. ve 
hadden de mannen re F.feze niet ontrnngen. 
De doop gaf niet altijd die ga>e. In Handeli.ngen 8: 15 
toch lezen wij, dat de gelovigen in Samaria wel ge
doopt waren "in de naam >an de Heere Jezus", 
maar de H. Geest niet hadden ontvangen. Zij ver
kregen die eerst door handoplegging van de aposte
len. 

Dat de mannen van Efeze voor de handoplegging 
in de naam van de Heere J ezus gedoopt werden, 
>erklaart Dr. Bavinck als rnlgt: "Paulus moet de
doop, die zij ontvangen hadden. niet als een ware, 
echte doop hebben erkend. De doop rnn Johannes 
was -wel goed, want hij doopte de doop der be-kering
tot geloof in Christus (vs. 4) . :Haar onder de disci
pelen van J ohannes, die bij hem geble>en en niet 
tot J ezus waren o>ergegaan. was er allerlei dwaling
binnengeslopen, ook a~craande de doop; en zo moes
ten de discipelen in Efeze niet op rueuw, maar voor 
de eerste ma.al in J ezus' naam gedoopt worden, want 
hun doop tot de naam •an Johannes was geen ware 
doop, niet de echte Christelike en oak niet de echte, 
oorspronkelike Johanneiese, doop " (Dogmatiek IV 
547) . 

In gelijke trant spreel-t Dr. Kuyper, die meent 
dat wii hi er met een . , valse sekte'' van Johannes
mannen te doen hebben (E Voto II 509). Wii slui-
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ten ons bij deze verklaring aan, omdat zij deze al
leen-staande plaats in overeenstemming brengt met 
wat de Schrift ons op verschillende andere plaatsen 
en op duidelike wijze aangaande de Doop ,:an Jo
harmes leert-in dit gernl de enige gezonde regel van 
.Schriftverklaring. 

Dat wij bij deze plaats enigszins uitvoerig hebben 
stilgestaan, is omdat de Apost.oliesen en Pinkster-
2endelingen zich daarop beroepen voor hlin Geestes
<loop, hun wederdoperij en hun biezondere gaven 
't'an talen en profetie. H ier is e<:hter •oor hen 
h o e g e n a am d geen steun. Hier is geen nieuwe 
uitstorting des Geestes, maar slechts een meedeJ.ing 
't'a.n zijn gave ri. Hier is geen he r-doop, maar 
een •oor de e erst e maal in Jezus ' naa.m gedoopt 
worden .Hier is geerr sprake van de g e w o n e maar 
-,.an de bu it e ng e won e. gaven des Geestes. De
ze punten zullen gaandeweg, het een na het andere 
nader afgehandeld word en. 

W at ons tot hiertoe bleek, is dat de Dqop van Jo
harures en de Christelike Doop niet tegenover elkan
der staan. In ~fat. 28: 19 breidt Christus alleen eerst
genoemde tot al de volkeren uit. De een vloeit dus 
ir: de andere over, welke tot heden in de Kerk als 
Christelike Doop bediend wordt. Daarop komen wij 
oerug als het goed recht rnn de Kinderdoop zal wor
den verdedigd. 

M:aar wa.t is dan nu de betekenis .-an d e D o o p 
d e s G e e s t e s ? R eeds hebben wij J ohannes de 
Doper horen zeggen: ''die zal u met de Heilige Geest 
en met vuur dopen" (Mat. 3:11) ? Waar ziet dit 
op? Zonder enige twijfel is het antwoord : _o p de 
Pinks t e r d a g. Immers zegt J ezus tot zijn dis
cipelen , da.t zij .-an Jeruzalem niet scheiden zouden , 
"maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, 
-zeide Hij , van mij gehoord heht; (en met duidelike 
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terugslag op het woord van Johannes) want J ohan
nes doopte wel met water, maar. gij zult met de 
.Heilige Geest gedoopt worden, Diet lang na deza 
dagen" (Hand. I :4, 5) . . 

Johannes stelt dus niet zijn Doop tegenover de 
Christeli.ke. _Beide zijn waterdopen en beide 'erzege
lsn de \ergeving der zonden en de vernieuwing des 
!evens. ~een, Johannes stelt zijn Doop tegenover 
de o ' e r d r a c h t e l i k of f i g u u r l i k zo ge
noemde Doop van de H. Geest., welke de Kerk zou 
ontvangen op de Pinksterdag. 

De Christelike Doop nu gaat door van e e u w 
to t e e u w en wordt - aan ieder p er s o on l i k 
bediend, ter-wijl d e figuurlike Pinksterdoop e en s 
e n v o o r a 1 t ij d op de Pinksterdag geschiedde, 
en wel v o o :r d e g e h e l e K e r k. Dit was en 
fs de belijdenis van de Christeli.ke Kerk. Daa.rvoor 
heeft zij de vast-e grond van Gods W oord onder 
haar voeten. 

D e Apostoliesen echter willen die Pinksterdoop, 
.door hen de Doop des Geestes genoemd, uitbreiden 
tot. a 11 e t ij d e n en tot ieder p e rs o on 1 i k . 
Daarmee wordt door hen feitelik een g e d u r i g e 
uitstorting des H. Geestes, een g e du r i g z i c h 
h er h a l end P i n ks t e r w o n d e r geleerd. 

Zie, dir. is het punt waar zij van de Christelike 
Kerk afwijken. Dit is het punt rnn geschil, waarop 
bij de bestrijding van de "~postoliesen ., scherp 
moet worden gelet. 

Onze gevolgtrekking t-0t dusver is dus: I ) Dat er 
geen reden bestaat om laag neer te zien op de Doop 
>an Johannes als een doop "voordat men geloo~" 
( zoals de Pinksterzending doet) ; de Doop van Jo
hannes is feitelik dezelfde als de Christelike Doop. 
2) Die Ohristelike Doop als verzegelende het.zelide, 
n.l. vergeving van zonde en vernieuwing des !evens, 
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hee.ft Chrislus tot alle rnlken en personen en tijden> 
uitgebreid; de Kerk is dus geroepen t en a 11 e n 
t ij d e en i e d e r e e n a f z o n d e r l i k t& 
dopen met de Christelike Doop. 

3) De Doop des Geestes echter is n i e t voor alle 
iijden en rnor a 11 e personen, als individuen geno
men, bestemd. Doch hiero>er nader in een volgend 
artikel. 

---<OQO---

III. HET WONDER YAN DE UITSTOBTING 

DES GEESTES. 

In ons tweede artikel hebben wij gezien dat Pr
tussen drieerlei Doop moet word.en ·onderscheiden : 
1) de Doop van Johannes, 2)_ de Christcelike Doop-
en 3) de Doop des Geestes. 

Van deze laatste (n.l. de Doop des Geestes) heh
ben wij beweerd dat die in o v e r d r a c h t e 1 i k e 
of figuurlike zin moet word.en >erstaan. Zo sprekeu_ 
ook wij van een wetenschap die g e do op t is, 
dat'ls die geheel onder beheersing van het Christelike 
beginsel staat. ·Zo sprak ook Jezus in fic,auurlike
zi:n van zijn lijdensdoop : ,,Ik moet met een doop ge
doopt worden ; en hoe worde Ik geperst,. t-otdat het. 
volbracht zij " (Luk. 12: 50) . 

V erder beweerden wij dat de Doop des Geestes,
welke op de Pinkst.erdag plaats vond, niet voor
a t 1 e tijden en a 11 e personen, a.ls indiViduen ge
nomen, bestemd was. 

Bro. Lake en de Apost-01.iiesen leren echter het te
gendeel. Bro. Lake zegt o.m.: "De Apcstoliese Ge
loofszending staat voor het ontvangen van de Heilioae
Geest door p er s o o n I i k e Doop in Hem." Dez&· 
bewering wil hij bewrjzen door rich op d i e plaat-

--
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sen uit de Handelingen te beroopen, waru.· 
buitengewone gebeurtenissen ons verhaald 
worden . O.a. verwijst hij naar hetgeen 
plaats -rnnd op de Pinksterdag, en naar 
hetgeen met Cornelius ge...«chiedde. Zonder enig 
onderscheid te ma.ken tussen t<:>en en nu, worden 
die voorbeelden ons ter navolging en ter naleving 
voorgehouden. J a, zelfs de uitwendige tekenen van 
tlie eerste tijd moeten nu nog gezien worden. Van
daar dat Bro. Lake zegt: ,,H et spreken in vreemde 
hlen is het uitwendig bewijs dat de Heilige Geest 
bezit genomen heeft van he! lichaam van de ge
lovige". 

Voor ieder die lezen kan is het d:us duidelik, dat 
de Apostoliesen niets minder beweren dan dit: de 

E Heilige Geest moet nog heden ten dage worden uit-
gestort en het moet zijn e v e n a l s in de dagen 
van de Apostelen. 
- Het "Manifest" van de Apostoliese Broeders •an. 
Johannesburg brengt ons dienaangaande nog verder 
op de hoogte. In ,,Gods Latter Rain", no. 1 lezen 
wij dit: " Wie rijn wij ? Wij zijn bekend als de 
Apost-Oliese Geloofszending van Johannesburg, wel
ke opgenomen is in de grote wereldwijde H erle
Ting van de H. Geest, welke haar beweegkracht (im
petus) ontvangen heeft uit het. werk voor de Azusa
straat zending, Los Angeles, Californie, a. I w a a r 
de R Geest uitgestort is op de 
g e l o v i g e n. g e d u r e n d e d e 1 a a t s t e 18 
m ~ a n d e n, en welke reeds verspreid is o-ver 
de ganse wereld.. '• 

In dezelide trant spreekt heti tijdschrift ,,De 
Laatst.e Dagen", orgaan \an de ~ding-be
weging. Daar lezen wij: ,,Is het mogelik, dat gij 
n6g niet gehoord hebt van het wonderlike Pink
s t e r w e r k dat er nu reeds ja:ren lang in de we-
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reld aan de gll.ng is? ... In elk land gebeUien dezelfde 
dingen, d e z e I f d e t e k e n e n worden be
speilld, namelik dat mannen en vrouwen geloven en 
zalig "orden, worden gedoopt, ,ervuid met de Hei
lige Geest, sprekende in vreemde talen, met de uit
legging der talen, gezicht~ van de wederkomst des 
H eeren om zijn gelovigen en van J ezus aan het 
Kruis, en vele a.ndere gezichten, wondedike genezin- . 
gen of van kranken na oplegging der handen of zal
\·ing met olie met de gebeden ~an gelovi.gen (Mark . 
16:l'i- ill, Mat . 10::\, J ak. 5:14-16}. 

In dit t ijdschrift dus al weer hetzelfde : 1) 
.. Pinksterwerk en 2) wondergav en als 
die rnn de eerste Christelike Kerk. 

De schrijver van het bewuste artilrel komt einde
lik met deze oproep: , ,Bid dat gij ge d o op t 
mocht worden met de H eilige Geest, z o a 1 s de 
d iscip .e len gedoopt w e rden op de 
d a g v a n P i n k s t e r e n . " 

"Christus, Licht en Waarheid" (een tijdschrift 
~ Kroon.stad uitgegeven ) zegt: "Of rijt gij 'an de
genen die zeggen en geloven, dat; de H . Geest al
leen op de dag -rnn Pinkster is uitgestort en .daar
na pjet w~er ? Lees Hand. 10:46. Wij gelo>en en wij 
h ebben h et ondervonden dat de Heere q,og zijn H. 
G~st uitst-0rt" (I. 7) . 

Er kan dus geen twijfel bestaan d.at de Apostolie
sen en aa.nverwante seh'ien in de W8!ID leven, dat 
zij weer Pinksterfoost vieren en metterda.ad de 
P inkst erwonderen werken. 

Hiermee zijn wij dan ook gekomen tot het punt 
waar de Apostoliesen de vastheid der IL Schrifr; 
Yerlaten en de leer van de ganse Christelike Kerk 
vaarwel zeggen . 

Immers, de Schrift leert ons duidelik dat de uit;.. 
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na de schepping en de -"deeswording. K u is bet 
opmerkelik dat de Apost-01iesen wel veronderstellen 
een her haling van het P i n k s t e r w o n d e r. 
maar het niet aandunen om te spreken >an een 
t w e e d e s c h e p p i n g en t w e e d e ' 1 e e s
wording! 

Dit is een in het oog lopende inkonsekwensie, waar. 
>oor zij zich tevergeefs op de Schriit beroepen . 

J ezus heeft duidelik beloofd, dat de Vader ons eeu 
antler Troos&er ge>en zal~ "opdat Hij bij ons blij\e 
in uer ee u wigheid" (Joh . 14:16) . De R..: 
Geest behoeft dus niet weer te komen door een 
nieuwe_ uitstoning . Hij is in de gemeente; H ij 
woo n t er in als zijn w~nstede (Ef. 2 :22) . Hij 
>erlaat de gemeente nooi~. maar blijft met haar tot 
de laat.,;;te dag \SO deze tegenwoordige wereld (Op. 
22: 17) . E.-enmin als de Zoon wederom geboren 
wordt cm wederom aan bet kruis te l:iangen, e>en 
min wordt de H. Geest, die gekomen is,_ wedernru 
uitgest-0rr. V andaar dat Paulus die twee gebem:te
nissen naast elkander <$telt t!l in dezelfde tijd rnrrn 
\an beide sprc.::kt. In Gal. -! : 4 zegt hij : , , G o d 

heeft Zijn Zoon uitgezonden··, en in 
vs. 6: ,,God heeft de Geest zijns 
Zoo n s u it g e z on den" 

Op de Apostoliesen rust dus de last om re bewijzen 
dat God ergens in de Schrift een tweede uitstorting 
heeft; belooid, of een gebod heeft gege•en om 'oor 
een tv.-eede uitsforting te bidden . Zo1ang zij dit niet 
kunnen _doen, blij >en wij met de Kerk van alle eeu
wen belijden, dat de Geest, die gekomen is, n iet 
meer ko me n kan. Wij gs.an zelfs verder en 'er-

. klaren dat het bidden om een nieuwe komst niets an
ders is dan een 1 o o c h e n i n g >an het Pinksi:er
wonder. 



Maar, zegt de lezer, de Apooroliesen beroepen 
zich 'op Hand. 10:44--47,- waar staati: ,,de Heilige 
Geest vie 1 op alien, die het woord hoorden" (n.L 
in het huis van Cornelius) . Waaraan dit t-oegevoegd 
wordt: ,,En de gelovigen, die uit de besnijdenis wa
Ten, ontzetteden zich dat de gave des Geestes ook 
op de Heidenen uitgest-0rt werd. '' 

On,,,cretwijfeld h.ebben de Apost-0liesen hietr een 
"letter", maar die ontvalt hen ten ene~are wan
neer wij de Schrift met de Schrift verklaren. 

Wat was het geval? Op de Pinksterdag zou de 
H. Geest uit het Hoofd (Christus) in het Echaam 
(de gemeente) worden uitgestort. Nu was echter 
op de Pinksterdag nog sleehts de- Kerk u i f3 d e 
Jo den aanwezig. Daarin kwam dan ook op die dag 
de Geest won-en. Daaromtrent bestM:_t geen verschil 
van gevoelen. 

be Kerk uit de He i d e n en toefde echter nog. 
Toen evenwel die Kerk in het huis van Cornelius 
openbaar werd, vie! ook op haa? de H. Geest . . 

Waarom moest dit geschieden? Eenvoud.ig o:rndat 
de Jo de n-Christenen, z.onder die gebeurtenis, de 
Kerk der He i den en n i et als zodanig z.ouden er
kend hebben. Dit bliJ°'kt duidelik uit Hand. 15 :8--een 
plaats waar in dit verband niet genoeg op gelet is. 
Daar verklaart Petrus, als er grote twisting in de J ~
ruzalemse vergadering geschiedde: ,,God, de kenner 
der harten, h~ft hun (n.L de Heidenen) getuige
rus gegeven, h u n g e v e n d e d e H e i I i g e 
Geest gelijk a.ls ook ons". 

V olkomen duidelik is het ollii waarom de Kerk der 
Heidenen, naast het Islaelieties dee!, de Geest op 
won.derdadige wijz.e moest ontvangen. Dat het alzo 
ge!;;Chiedde ~ ons du.s geenszins bevreemden. ~ 

A.an de oompronkelike uitstorli:ng op de Pinkster
dag moest deze aanvullende uitstorling noodwendig 
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-worden t.oegevoegd. E.r moest e e n h e i d komen en 
het g a n s e l.ichaam van Christus moest met de H. 
·Geest worden gedrenk-t. 

Wij spreken. van een "aan vullende" uitstorting 
-omdat er bij alle over e en k om-st ook anig v er
s c h i I bestaat tu...c:sen de komst des Geest.es op de 
P.inkSterdag en zijn komst in het huis van Cornelius . 

Hierop moet worden gelet, om in t~ zien hoe zwak 
de zaak van de Apostoliesen staat. 

a) . Te J eruzalem werd de H . Geest uitgesoort 
door de Vader (Hand. :2:17) . Te Cesarea echter 
v a'l t de H . Geest zel.f op de verzamelden. De Gees* 
treedt dus hier reeds werkzaam op. b) Te Jeruza
Jem werd de Geest zeli uitgest-Ort; te Cesarea ech
ter is sprake van de g av e des Geestes. 

Deze twee pun.ten van >erschil geven ons rech t 
om te spreken van een aan:rullende uitstorti,p.g. Maar 
daa.rmee heeft. God dan ook alles gedaan wat nodig 
was. Wel wordt ook in Hand. 8 gesproken van een 
ontva.ngen van de H. Geest door de gelovigen in 
Sa.maria, maar wij hebben reeds in ons vorig artikel 
aangewezen, dat dit verstaan meet worden van de 
w o n d e r g a v e n des Geestes ( waaron~ het spre- . 
ken met vreemde talen) . I.mmers, de gelovigen al
daar h a d d e n reeds het geloof ter zaligheid ontvan
gen, want zij waren gedooptl in de naam va.n Jemu 
(vs. 16). Da.t kon zonder voorafgaande werking des 
Geestes niet geschieden ( 1 Kor. 12: 3) . 

Ook hetgeen a.angaande de Johannes-jongeren in 
·H and. 19 gezegd wordt, ziet op deze w o n d erg • 
v en, en kan nooit dienst doen om een tweede of 
herhaalde uitstorting van de H . Geest te bewijzen_ 

Over de wondergaven spreken wij in onze vo!gen
de ar!ikelen. Nu moest alleen blijken dat de Schiift 
·ons geen grond geeft om van een tweede of herhaal
·de uitst-ortmg des Geestes te spreken. W at onder 
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ons geschiedt, mag nooit op een lijn worden gesteld: 
met de wonderbare geheurtenissen van de Pinkster
dag. Toen ontving de Kerk e e n s e n v o o r a 1-
t ij d ham Doop des Geestes. A.Ile wedergeboorte en 
bekering komt nu voort uit de gave des Geestes, wel
ke op de Pinksterdag aan de Kerk werd geschonken . 
• Hiermee vervalt reeds de leer nm de "Apostolie -

sen" aang-a.ande de Geestesdoop. Het fondament 
deu,,ot niet. Daarom moet het gehele huis .-allen. 
Dit zal blijken wanneer straks de "\Yonderg-aven zul
len be~proken -worclen. 

---OQO---

IY. DE WONDEREN. 

In ons derde artikel hebben '-'·ij gezien dat het 
huis van de Apostoliese Broeders op zand gebouwcl 
is. H et fondament deugt niet. 

;i:rnmers, hun leer aaugaande de Doop des Geestes 
is gegrond op de onderstelling, dat de H . Geest nog 
gedurig uitgestort wordt. ~faar die onders;:elling 
vindt in -Gods Vi~oord geen steun. 

De H. Geest is eens en voor altijd op de Pink
sterdag uitgestort. Vandaar dat de t-eh-enen, die aan 
de uitst orting voorafgaan, zich n o o i t >reer hebben 
nerhaald. Slechts eenmaal, namelik op de grote 
Pinksterdag, lezen wij in de Schrift van die "ge
weldige, gedi·even wind", en \an die "verdeelde 
tongen als van vuur' · ( HanU.- 2: 2, 3) . 

_\Ileen het teken, dat op de uitst-0rting v 01 g de, 
treffen wij wederom aan, namelik het-taalwonder 
(Hand. 8, 10 en 19). En dan nog wel met een 
aanmerkelik .-erschil, gelijk in een >olgend artikel 
zal worden aanget-00nd_ Het taalwonder onderstelt 
dus dat de H . Geest a a n w e z i g is en niet meel! 
behoeft uitgest.ort te worden . 



25 

H et is dan ook opmerkelik, dat die ge'l'l"eldige wind 
en die 'erdeelde t.ongen in het huis rnn Cornelius. 
niet weer worden aangetroffen. Daar is afieen spra
ke van een "vallen " -.an de H. Geest op alien die 
het woord hoorden. De H. Geest· is dus reeds in. 
de Kerk en treedt reeds zel£werkzaam op. V andaar 
dat wij mu een "aan vullende" uitstorting hebben 
gesproken. En dat die en e, aam·ullende her ha
ling noo<lzakelik was- daanoor 'l'l"erd. in ons rnrig 
artikel het bewijs geleverd. 

\\at overigens in de ::ic:hrift gezegd wordt rnn 
een "ont\·angen" en "komen" van de H. Geest 
t Hand. 8: 19; 19: 6), laat zich saamncten onder cle 
mededeli!Jg rnn de buitengewon e ga\en-een punt_ 
~mar wij nu over handelen zullen. 

prekende \·an deze ga ven z"egt Bro. Lake: .. \\" ee~ 
gij ook van dergelijke openbaringen (als rnn Pau
lus), zulke gemeenschap en gespre.kken met God? 
Zo niet, zoekt de doop des H. Geestes, die de eersre 
Chri.stenen ontvin.gen en hun kennis en ondervin 
ding zal de uwe zijn. }fen uaa.:,ot ons: --vanwaar 
krijgen juilie een inzicht in Gods \\cord "! ·wij am
woorden: waar Petrus en Paulus die onn·ingen. ·· 

Verder zegv hij : ""Th. dank God voor al deze heer 
like Ga,en des Geestes (1 Cor. 12:8) vooral rnor 
de ga•e -van-Gezondmaking. ·· E..i.ndelik verklaart 
Brn. Lake dat het spreken in v-reemde talen '"het. 
ui~wendig bewijs is dat de H . Geest bezit genornen 
heefo 'an het lic.Uaam rnn de ' g"'lo\·ige. · · 

De Apostoliese Breeders maken dus aanspraak 
-op het bezit van dE> buitengewone ga>en des Gees
tes. Geen wonder, want 1) als men zich " _.\ posto
lies" noemt eifheel de Apostoliese Kerk weer :U het 
le>en wil roepen; 2) als men inzake de inspirarie 
of goddelike ingeving zich met Petrus rn Paulus ge
lijkEtelt; 3) als men zich beroemt: op- een n!euwe-
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-~'uitst-0rting" des Geestes-geen wonda- z~gen wij , 
dat men dan ook aa.nspraa.k gaat maken op de won
.derga ven >an de eerste Kerk. Wie eenmaal de ver
kee:rde weg gekozen heeft, dwaalt al verder van het 
reclite spoor. 

Om nu aan de lezer een duidelik begriI> van de 
builiengewone Geestesgaven te geven, zullen wij 
niet beginnen met de bespreking van enkele losse 
tekBten of plaatsen uit de H. Schrift. Neen, wij 
moeten leven "bij a 11 e woord, dat door de mond 
Gods uit.gaat" l~fat. 4 :4) . Daarom zij ee:rst d e 
vra.ag gesteld: wat ons Gods W oord aangaande het 
w on d e r leert? Daaruit zal dan opnieuw blijken 
hoo de Apostoliesen zijn afgeweken. 

De Schrift leert ons, dat de zonde twee dingen 
heeit gedaan: ten eerste heeft zij de mens in wen
d. i g .d.i. naar zijn ziel geheel en al verdorven; t.en 
tweede heeit zij u it wend i g 's mensen lichaam 
en de wereld, waarin hij leeft, in de grootste ellen
de. gedompeld. 

Om nu de mens uit zijn Z:onde en ellende te ver
lossen, zijn er twee wonderen nodig: het ~won
der is g e e s t e 1 i k en vindt plaa.ts als des men.sen 
ziel . uit haar dode toe-stand wordt lfiend gemaa1..-t 
<loor de wedergeboorte. Het tweede wonder echter 
\ertoeft nog in zijn heerlikheid en is st off el i k 
naar zijn aard. Het geschiedt wanneer het lich
aam van de gelovige uit de dienstbaarheid der ver
derienis wordt >rijgemaakt, en wanneer hem.el en 
aarde geheel worden \ernieuwd. 

Nu is dat geest-elike wonder, namelik de weder
geooorte \an de zondaar, in zijn wezen on z i ch t -
L, i>ar. Vandaar dat de vraag kan worden ged.aan : 
is dat nu genoeg? Daarop antwoordt God, dat Hij 
-om de zwakheid van ons geloof ans ook het s t o i -
f e I i k e wonder geeft, met andere woorden, Hij 
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' maakt niet -all~ onze z i e l le vend, maar Rij 
geeft ons ook het bewijs en onderpand, dat Hij 
maclitig is onze 1 i ch amen OP-' te wekken en de 
sarde te vernieuwen. Het stoffelike wonder d1.J.S, _ 
dat zelfs ult.slnit.endi door ons met de n.aam. van 
" wonder" betit.ell is. 

Nu is dat stoffelike wonder uiteraa.rd geen regel 
ruaar hoge u i t z on de r in g. - Het is slecht.s b e -
w ij s, on d er p a n d en pr of e ti e van een betere 
toekomst. En dit nu is het punt waar de Apostolie · 
sen verkeerd gami. 

Om duideliker te spreken geven wij eni~e vooi:
bPelden. Jezus had macht om de doden op te weir
ken. Is het nu zijn doel geweest om a.11 e <toden u 

- het J oodse iand le•end te maken ? Immers neen, 
\\ ant dan was zijn komst een mislukking geweest 

Tijdens Jezus omwandeling op aarde zijn de m en. 
sen e•enals nu gestorven en begraven. 

Wat dan? Jezus heeft zover wij weten drie doden 
opgewe.b.-t en clit is ons genoeg. Daardoor zegt Hij 
het ons zo duidelik: "Ik heb macht ook u w lich
amen le vend te maken-gelooft in ~Iij ' ' 

Een a.oder voorbeeld. J ezus kon kranken gene
zen. Wil clit nu zeggen dat Hij a 11 e kra.nken van 
Zijn tijd en in het land van Israel genas? Verre 
va.ndaar. Hij gaf ons slechts de onfeilbare v o o r -
s m a a k van de heerlike tijd wa.a.rin niemand meer
zal zeggen: ik ben krank. 

Zo zouden de voorbeelden vermenigvulcligq kun
ne!J! worden. Maar clie .wee zijn vold.oende om te 
.doen verstaan, da.t de wondermacht van J ezus en de 
Apostelen niet bed.oeld was om als regel t~ worden 
aangewend. De openbaring daa.rvan was het bewijs 
en de_ voorz-egging van de eeuw der heerlikheid , wan
neer de ellende van de aarde en van de mens zal 
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zijn weggenomen. }faar die tijd is nog niet aange
broken. 

Daarom heeft bet geen zin wanne.er B ro. L ake 
triomiantelik rra.agt : " Kunt gij erge~ in Gods 
Woord \ inden dat de gaven des Geestes van de
kerk ,·an Christus zijn teruggetrokken ?" (W at hij 
uit Rom . 11 :29 aanhaalt ziet op Israels hers tel en, 
tlijkens de leer der Schri..fr, op de g e won e genade
gawn, wa._ti de regemrnordige bedeling . aangaat. 
Daan·oo1· le,eren ,,·ij nu • bet-- bewijs) . 

·wij antm-oorden op Bro. L akes naag doodeenrnu
dig, <lat het u i t de r a a d Gods en u it ch 
a•a rd de r z a a k \Olgt, dar. die buitengewone 
gawn ophielden re bestaG.n. 

Jmr,1ers, het was Gods plan niet om nu reeds 
alle doden op re wekken en nu re ed s alle kran
ken te genezen. Dit zou een vooru..itilopen zijn op 
wat Zijn v.·OOl-d ons zegc. Ee rs t a. an he r 
e in <le kor!l~ er een niemrn hemel en een nieuwe 
a:i.rde. Eersr d an \rorden alle n·ant::n afgewist; 
eerst clan zal de dood niet meer zijn; u-ant eerst 
d au zijn de eer~te dingen weggegaan. E erst d a n. 
"ordt:n wij 'an de ellenLle ,·erlost· (Openb. 21 ) . 

\Yie dus nu i:eeds de wondermacht algeme.:,n in 
praktijk wil zien, gaat regen de rnn God gestelde 
orde in en grijp naar een roesi::and. die e&rst hier
namaals komen_zal. 

In \ erband hiermee ka·n 1'orden genaagd : 'IYMr

om God juist in de e e r s t e Kerk die buitengewo
ne ga,en openbaarde? Ons antwoord is : de Kerk 
moest in een Gode-' ij a nd i g e '\'\·ei·eld u-orden 
geplant, in een wereld van ongelo,ige Joden en H ei-
den en. ' 

En nu weten wij wel, dat de ongelorige ook aan 
dat wonderteken niets heeft . De naruurlike mens 
kan -nu eenmaa! r1e heerlikheid Gods niet zien. ~iet-



t.:min hebben de wonderen krachria meegewerkt om ::> ,... 

rnor de Kerk een plaats .-oor het hol -van haar Yoet 
-0p aarde te verzekeren. In een wereld •ol eilende 
was de openbaring van een stukje heerlikheid het 
middel om aan de Kerk een blij>ende plaats te ver
zek~ren . De gelovige werd versterkt en de ongelo
,·ige stond ,-erbaasd I 

'·}Iaar, zegt Dr. Ba•inck, de \\Ondermacht is op
gehoud~n als het Christendom g e .- e s t i g d is en 
de Kerk het •oorwerp is, waarin God de wonderen 
zij ner gena.de -verheerli1.-t. De geestelike wonderen 
( rnn wedergeboorte enz. ) zijn het, in weike God 

.tans zijn macht en zijn heerlikheid openbaart" 
(Dogrn. I 353) . 

Een kind kan het du.s vers ta.an waarom de won
lleren moesten ophouden. Het fondament .-an de 
Kerk moest warden gelegd) maar als het fondament 
klaar is d an h o u d t he t op. Een fondame.nt 
ctat; aldoor oprij;;t, is geen fondament meer . .A.ls h.et 
gehele huis fondament is, waar is dan de muur en 
het dak? ... , 

A.ls dus de ~postoliesen ons een tekst vragen 
(want zij le>en bij losse teksten ) , dan ant-woorden, 
!-·ij, dat de g ans e G<>ds-openbaring het ons leert 
dat de "l':onderen n i et g e k omen z ij n om t e 
b 1 ij v en. De prah.-tijk der god.zaligheid/ is nu het 
ingaan door >eel verdrukking en moeite in het ko
ninkrijk Gods. Eerst op de nieuwe aardc, zal het 
wonder n i e t m e e r h e e n g a a n. Dan zaI het 
wonder zelfs zeer natuurlik zijn . 0 n n at u u r l i k 
zal het dan zijn ziek te worden of dood te ga.a.n. 
~laar die tijd t-Oeft nog totdat de Ra.ad Gods door de 

, Kerk is uitgediend. • 

Vragen de "'1.P03toliesen ons een tekst, dan komen 
mj met een tegen-vraag, namelik: "geeft ons een 
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meer rnor. Bij Kornelius, te Efeze en te Korinthe 
Tin.den wij die uitdrukking nief weer. Daar wordt 
melding gemaakt •an het spr.ekert in "v r e e~m d e 
talen" (Hand. 10 :46; 19:6; 1 Kor. 12:10 ; 14:5, 
13, 14, 18, 19 en 2'7), '\\aarbij dan het woord 
·'n·eemde" door cle wrtalers is inge•oegd. Om dit 
aan te '\\ij zen lieteii zij het woord "rreemde" in 
schuinse (kursie\e) letters drukken. In het oor
spronkelike staat dan ook niets anders clan: "spre
ken i n t a 1 en." 

Maar er zijn nog meer punten -an >erschil. Om 
nog slechts <lit ene te noemen : Te J eruzalem op het 
Pinkst.erfeest \\Ordt geen melding rnn een u i t-1 e g-
g er gemaa1.-t. ' 

De ueerndelingen >erstonden dadelik '\\at door de· 
discipelen gezegd werd. Duidelik staat er in vers 8: 
",Hoe horen wij hen in onze eigene taal, in welke 
wij geboren zijn?" Te Km·inthe echter ~rnrd de spre
ker in ( ITeemde) talen niet begrepen als er geen 
uitlegger bij was (1 Kor. 14:27) . 

x u la.ten wij de naag rusten : or de discipelen op 
de Pink.:;terdag '\\erkeEk in and.ere, hun onbekende 
talen spraken , clan wel of die indruk door de H. 
Geest in de oren der hoorders werd kweeggebra-cht . 
Dit cloet hier niet ter zake. v.~at nu alleen vaststaan 
moet is, dal:. er niets duisters was in het '\\OOrd van 
de d.iscipelen. Integendeel, in Hand. 2: 4 wordt het 
-werkwoord apophthenges.tha.i gebruihii, dat beteken.t: 
"zich held er ui tdrukken. " 

Wanneer d~ Bro. Lake en de Apostoliesen ·hun 
vreemde klanken uitstoten met 'n beroep op 't Pin.k
i;terwonclei;, dan antwoorden wij : "gij hebt het hele
maal mis; u w klanken zijn geheel onverstaanbaar; 
g ij hebt een uitlegging van node; op de Pinksterdag 
was dat helemaal niet het ge.-al!" De Apostoliesen 
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.moeten dus van Hiuid. 2 aistand doen. - Da.ar is 
voor hen niets te- halen. 

Maar wat \Olgt er nu >erdei uit de \ergelijking 
tussen wat er te J eruzalem plaa.ts vond en het ver
schijnsel dat zich te Z:orinthe >oordeed? 

T en e er st e, dat het spreken in '' a.ndere ta
len'' op de Pinksterdag een e i g e n s o o r t i g ver
-schijnsel is, dat zich in die \Orm nooit weer her
·haald heeft, ook ~ niet in de eerste Christ. Kerk. Al- . 
weer dus een be>estiging >an onze stelling dat he~ 
Pinksterwonder een geheel enige pla.ats in de Kerk
-geschiedenis inneemt en \OOr herhaling niet vatbaar 
is. 

Ten tweed e, dar. er: wat het taalwonder a.a.n
-gaat, reeds ~ de eerst~ Kerk een duidelike dating te 
bespeuren is. Te Korinthe is een uitlegger nodig. Tu 
-die niet aan~ezig, dan gebiedt de apostel dat de 
spreker ,_.in talen" zwij.ge (1 Kor. 14:28). Een re
.a.en waarom Paulus het spreken ."in talen" lager 
stelt dan de ga-rn der profetie (1 Kor. 14: 5). Te
l.·echt spreekt daarom . Dr. Bavinck >an een "ver
zwakking en \ermindering'' >ergeleken bij het.geen 
-0p de Pinkst-erdag gezien werd (Dogm. III bl. 568) . 

Ten d e r d e, dat deze >erzwakking en vermin
-dering ons kennelik heemrijsv' naar de tijd, dat de 
wondergaven geheel zullen zijn >erdwenen. Inder
daad is dit geschled. De uitnemende geloofshelden 
>an later tijd--een Athanasius, een A~austinus, een 
Luther en Calvijn--hebben geen e'en me€r "in ta.len" 
gesproken. Volgens Bro. Lake 'mist.en zij daardoot 
"het uitwendig bewijs dat de H. Geest van hun. 
lichaam bezit hee~ genomen"- maar ciit hinderl 
-6ns niet. Het wereld-o>erwinnend geloof van die 
mannen is ons in hun onsterfelike werken openbaar. 
Dat 'nu is ons O:Q€indig mrer waard dan de onver-



staa.nbare en daarom onvruchtbare klanken van de
Apostoliesen. 

Wat nu meer specia.al het geval van Korinthe aan
gaat-ook daarop ·-beroepen de Ap<>st-0liesen zich te-
vergeefs. Men lette maar op de volgende pun ten: 

T e n e e r st e komt in het betrokken gedeelt~ 
geen enkel gebod of bevel voor, waaruit beweZ£n. 
kan worden, dat de Kerk van alle eem\·en geroepen 
is om in "t.alen" ta spreken. Geen enkele plaatS
kan worden aangevoerd om te staven, dat het spre
ken in talen "he t uitwendig bewijs" is, dat de H. 
Geest van het lichaam van de gelovige bezit heeft 
genomen. Eer zegt ons 1 Kor. 13 het tegendeel, z-0-
als in ons vorige artikel aangetoond. Wat de apos
tel wil, >at hij in weinige woorden. aldus saam: "In
dien wij door de Gee.st lernn, zo laat on.s ook door de 
Geest wand e I e-n" (Gal. i5 :25). Hoe nu die wan
del moet zijn, zegt hij ons in vers 22, waar de 
v r u ch t- des Geest-es omschreYenwordt zonder ver
melding rnn hei; spreken in. "talen." Die v r u ch t 
is ons het uitwendig bewijs, dat iemand uit de Geest
leeft. 

Ten. t w e e d e is ~orfuthe ons een waarschu
wend \OOrbeeld, Daar kw a.men gevallen ·rnor, cl.at 
men de heerlike Geestesgave misbruikte. Lees maar
eens 1 Kor. 14 :27--10. Door hun jagen naar het bui
te.ngewone hadden sommige Korinthiers wanorde i.n
de gemeente .a.l.daa.r gesticht. V andaar d~t de apostel 
komen moest met de ernstige berisping: "God is 
geen God >an .-envarring, m.aar >an vrede, gelijk in 
Ii.I de gemeenten der heiligen., ( vs. 33) . In dat op
zicht "as Korinthe dus geen 'oorbeeld >oor de an
dere gemeenten. A.ls zulk een berisping reeds nodjg
was in de e.erste Christ. Kerk, toen de woni].erga-

'\ -



ven nog nabloeiden (vgl. l Kar. 14:5) , hoeveel t.e 
moor moet,en w i j op onze hoede zijn ! 

Ten d ~rd e, als de Aposroliesen ons zeggen, 
da.t wij, zonder uitdrukkelik bevel, het go e d e in 
Korinthe's >oorbeeld moot.en na>olgen, dan is . ons 
antwoord gereed. Zulk een spreken in " t alen" door 
midd-el \an-een uitlegger is ons on nod i g en daar
om o ver b o dig. Wij toch bezitt.en het v o 11 e 
W oord 'an 'fod. Dat was n i et het geval met de 
gemeente van Korinthe. (Zie hierover ons \Olgend 
artikel) . Wat toon nodig was, is dat tans niet meer. 
Een "ta.lenspreker" en uit.Iegger lllilllen ons n i-e ts 
meer ·openbaren dan hetgeen in Gods W oord be
schreven st.a.at . Als zij ons iets zeggen, wat in Gods 
Woord niet te vinden is, dan \erwerpen wij het on
verbicldelik. Van tweeen een dus: Of de uitlegger 
" openbaart" oru; iets dat reeds in Gods Woord -ge
openbaard is-da.n is de uitlegging onnOdig; Of de 
liitlegger openba.art ons iets cl.at strijdt met Gods 
Woord-dan is de uitlegging da-delik •erwerpelik. 
Wat h ebben wij dus aan al die moeite en omsla.g? 

Ten vi er d e zij opgemffkt, elm Bro. Lake ons 
een dl,lidelik voorbeeid geeft van wat onder punt 
drie bedoold is. Volgens ons eerste artikel sprak de 
Geest door hem in een rreemde ta.al. En dan luidt 
het verder : " Men werd gerra&i::,od een ogenblik in stil 
gebed te wachten op- de uitlegging va.ri het bespro
kene, welke daarop >olgde en Iuidde als \Olgt: 
'"Christus is de vlekl<YZe nederdaling \&Il God in de 
Mens en de zondeloze opklimming •an de Mens in 
God en de H . Geest is de bewerker ~'"Van." Hie:r
op volgf; de uitroep: " Prijs de Heer, Hij is de Chris
tus-, de Zoon.. Gods. Zijn verz-0ening is ~en ware-:- Zijn· 
blood reicigt; .-an aJ;!e zonde. " - Nu is cmze opmer
king da.lr hier Bro. Lake's spreken in een vreemde 
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taal w a a.rd e 1 o o s U;. wanneer het overeenkome 
met zijn ui~oep : "Prijs de Heer" enz., met andere 
woorden, overeenkomt met wat de Schrift ons aa.n
gaa.nde de verzoening leert. Is het dat niet, dan ver-
kondigt hij dwaalleer. Inderdaad, wa,a; vindt men 
in de Schriit de leer dat Christus de "op
klim.ming van de Mens in God" is? 'fran clan de 
Mens in God opklimmen? Wij hebben in de Sch.rift 
zo iets niet gelezen. Int.egendeel, zoals die woorden 
daar staan doen zij denken aan de gevaarlike 
dwaalleer rnn het Pantheisme (de leer dat alles God 

_ is en God wordt) . _ 
Het is ons dus duidelik, dat de Apost-0liesen zich 

zonder grond op het voorbeeld van J eru.zalem en Ko
rinthe beroepen. En hiermee gaan wij dan nu ~ 
onze meer stellige bewijsvoering O"\""er. Die kan korl 
zijn, aangezien in ons vorig a.rtikel uitvoerig uiteen 
werd gezet wat het doel is >an de .wonderen der H . 
Schrili. Het daar gezegde moeten wij nu alleen op 
het wonder der t.a.len van t-0epassing maken.. 

W aarom begon de Pinksterdag, de geboort.edag 
\·~ de Kerk, met het spreken in ''"andere talen"? 
En waaroip hetili dit wonder zijn fla.uwer schijnsel 
ook te Korinthe en elders geopenbaard? De reden 
ligt voor de hand. 

Door de zonde is de uiaI van de mensenkinderen 
• erward geworden. Sedert de torenliouw van Babel 
• erstaan zij elkander niet meer. En dat is zo g-eble
• en tot op de dag van heden toe. 

:M"aar zie , nu breekt er op de Pinkst.errlag een 
ogenblik aan, dat men.sen, uit 15 soorten volke.a 
vergaderd, wel de taal van de discipelen versiaan. 
H oe clit geschied is_, zullen wij nooit volkomen lnm
nen w rklaren. Het blijft een wonder. Mam- de bete. 
kenis -.:-an het feit is volkomen duidelik. 

Het talenwonder van de Pinksterdag is eell; pro-
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fetie, en voorsmaak van de tijd, wa.nneer alle ware · 
gelovigen zullen aa.nzitten aan de bruiloft des L ams 
en elkander ' zullen versta.a n . Op Pink-

• steren wordt de gebrokenheid van de ta.len voor e;::n 
ogenbli.k opgeheven om ons te zeggen da.t er ee!lS een 
einde aan de spraal-,erwarring komen zal. Die tijd 
z a. l komen. Daarvoor is het wonder ons het onder
pand en bewijs. 
• :Maar die tijd is er volgens Gods best.el nog n i e t. 
Va.ndaar dat God weer de wondergave der talen weg
neemt .. Hij doet dit opdat wij gelovig zouden wach
ien op de da.g; da.t wij e.en ta.al zullen spreken , die 
alle gezaligden >erstaan. 

Hoe men de zaak dan ook wende of kere, het 
komt altijd weer neer op hetgeen de Kerk aller eeu
wen n aar waarheid heeft beleden-een belijdenis die -
kort en ~ed onderscheid maa1.."t tu..."'Ben g e w o n e en 
bu it en g e won e gaven. Daze laatste . zijn, na 
planting der Kerk en volgens het bestel des Heeren, 
weer van ons gegaan. 

YI. DE PROFETIE EN DE GAYE DER 

GEZONDlll.KING. 

Na al hetgeen verhandeld is, zal het niet nodig 
zijn bij de nu volgende punten al te lang stil te 
sta.a.n. Heeft men eerst het rechte inzicht in de oo
betekenis van het wonder , dan worden de onge- ,..---
echikte vraagpunt-en gemakkeli.k opgelost . 

De Apost-0liese Broeders maken ook a.anspraa.k op 
de wondergava van de pr 0 f et i e. Als voorbeeld 
*er navolging beroept zich bro. Lake op de twa.alf 

· mannen van Eieze, die in vreemde talen spraken en 
pr ofeteerden (Hand. 19:1-7) . Hij gs.at zelfs 
verder. Hij wil, blijkens de sanhaHri·g in ons eerste 

'· 
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.artikel, met Petrus .en Paulus gelijk gesteld zijn. 
Hun gezicht-en en openbaringen ont;vingeD zij t«Wijl 
een "vertr ekking van zinnen" op hen viel (Hand. 
10: 10 en 22: 1'7). Dat nu moet ( v~gens bro. Lake) 
ook met ons geschieden, op gevaar af van a.ls 
"flauw' 'beschouwd en met een "ambulance" naa.r 
het hospifo.al gez-0nden te worden. Me!J. leze maar 
eens weer na wat hieromtrent in ons· eerst.e stuk 
werd rneegedeeld. Uitidrukkelik wordt eindelik door. 
bro. Lake gezegd: "weet gij ook van de,rgelijke 
o p e n b a r i n g e n ? Zo niet, zoekt dan de Doop 
des Geest-es. " 

\Vat was nu die profeuie, waarvan in het Nieuwe 
Testament sprake is, ill2:onderheid in I Kor. 12 en 
14? Om hierop te antwoorden, kunnen ;vij niet be
ter doen dan over te schrijven wat wijlen Prof. 
Cachet daaromb:ent zei in zijn verklaring rn.n Pau
lus. brief. aan de Korinthiers: 

' ' Onder profe-teren moot hi er verstaan word€n : 
prediken, toesprake.n houden, en wel, z.o w-ij menen, 
door de buitengewone g-aven des Geest.es. Hier moet 
niev juist gedacht worden aan voorspellen. H et is 
\\·aar, sommige van die profeten \ OOrspelden ook 
t-0ekomstige di.ngen ; maar dit was eigenlik niet het 
dool. Het doel was de verkondiging van de ra-ad 
Gods. :'.\-Ien moot niet verget.en dat de eerste ge
meenten slechts de Schriften des Ouden V erbonds 
beza.ten, en dat er zeker heel wat gemeent-en waren, 
waar zelfs die geschriften weinig bekend waren. 
Buit-engewoni:> mannen waren er dus nodig om de 
gemeenien voor dwaling t-e behoeden, en vandaar 
het/ gewicht der profetie. Het spreken in talen was 
meer een te-ken voor de ongelovigen, zools de .Apos
tel later zegt, de- gemeente had er niet veel a.an, 
vandaar rum ook dat zodra de Kerk zieh had uit.ge
breid, de bu:i:t.engewmie gaven des Geestes ophiel-
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-den, en wel de ga.v'€ der talen het eerst. Het W o o r d 
·G- o d s nam de plaats der buitengtwone g-aven in. 

"Nu hoort men wel ook in onze tijd van het 
spreken in vreemde talen , dooh dit is bed.tog of 
dweperij, en dat die dwepe.rij in oru; land st.erker 
wordt is niet t'8 \erwonderen, da.a.r er altijd minder 
moeite gedaan wordt om de ki.nderen behoorlik in 

·de leer der Schrift t.e onderwijzen. De Kerk heeft 
geen tekenen nodig. Z ij h e e ft; h e t Woo rd 
en d at is gen o. e g. Ook de pro:fetie heeft op
gehouden .. (Kerk b 1 ad 1 1Iei 1909). 

Tot zover het koo_t~like woord >an prof. Cachet. 
Daara.a.n hebben wij niet \eel toe te •oegen. Wij 
bez.itten het v o 11 e W o or d. Daarom is de profe

·t1€ niet meer nodig; ook niet de profetie van de 
Apostoliese Broeders, welke laatste dan ook a.a.n de 
Kerk nog nie.t.s heeft geopenbaard. .A.an. dat W oord 
Gods houden wij nst, tot.<lat wij zl'llen zien "aange
zicht tot aangezicht" en kennen zullen " gelijk ook 
~ij ge.kend zijn" (1 Kor. 13:12). Van die hrerli
ke tijd is de ~. Testamentiese profetie ons ~n be
wijs en waarborg. De voorspellende kracht van het 
wonder heeit bij de N.T. profetie bepaaldelik deze 
betekenis. }[en leze dit in verba.nd met wat in de 
twee voi:ige artikelen gezegd werd 

Een bedenking "-en.sen wij in verband hiermee 
-onder de ogen te zien. Men kan tegenwerpen, dat 
profetien en openba.ringen in later tijd onder de Ca-
.misardeil in F:rankrijk gevonden werden. · 
~ u is hel; on_ze bedoeling niet om heel dit histo

cies verschijnsel te bespreken en t'6 beoordelen. 
Daa.rvoor is e.r hier geen plaats. Afdoende is het 
mee te delen hoe een \all de Camisarden zelf. na
meli.k Ant-Oin.e Court-. "de Cal.vijn -ran de 18e eeuw", 

-erover d.:i.cht:. In het Kerk b I ad •an 16 _\pril 1917 
.heeft Ds. Hamersma ons meegedeel«l, dat Court bij 
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zijn optreden eiste, dat "er een eind moest ge
maakt word en aa.n het ian.atisme en profetisme. ' .. 
" Er -waren toen", zo gaat Ds. Hamersma voort,.. 
"verscheidene personen die '\"Oorgaven profeten t& 
zijn en van de H eere openbaringen ontvingen, zoala
rij zeiden. Zij bracbten <ld zielen aan het dwal.en. 
H et moest nu worden >erboden, <lat zulke personen 
in de vergaderingen optraden.' ' Een kleine sinode
in l !1 5 gehouden besloot danrt-Oe : "Men zou zich. 
alleen hourlen aan de H . Schrtlt en al de openbarin
~en verwerpein, waarvan toen zov~l gesproken w•_rd 
en die toch geen grond in de Schrift hadden, en die 
ook grote misbruiken veroorzaah~e:n." 

Tot hiertoe de meedeling. Men zij daarom voor~ 
7ichtig om zich op dergdijke ver:-chijnselen te be
roepen, vooral nu die Kerk nieit in nood of onder ver- -
Yolging verkeert. H et vV oord van God is ons ge
noeg. A.ls wij d at maar eens meer onderzochten t 

-Dan zullen allerlei sekten niet zo makkelik onder 
ons wort.el schieten ! 

En wat eindelik de venrekking van zinnen be
h-eft, hetgeen van de Apostelen geldt, geldt in dezen· 
n i et van ons. Zij zouden op buitengewone wijze 
de openbaring ontyangen juist omdat zij' Apostelen 
wa.ren, d.w.z. zij moesten getuigen van . wat z ij 
z elf gezien en gehoord hadden. Op hu.n getuigeills
nu is de Kerk gegrond (Ef. 2 :20). Toen men dan. 
ook te Korinthe heil zoch t in geestesvervoering, heeft 
de Apostel zich uitdrukkelik daartegen \erldaard 
door te zeggen, dat de geest-en van de profeten aan 
de profeten ondenvorpen zijn ( I Kor_ 14: 3".J) . 

W a.t nu de g a > e d a r g e z o n d m a k i n g
aangaat-bro. Lake zegt d.at hij God kan dankea 
voor al de buitengewone gaven van I K or. 12:8, 
" vooral voor de gaven van gezon.dma._kllg." Desge-

, 
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lijks doen ook al de .A.post.oliese Broeders. Men raa.d
- plege slec.ht.s hun gesclrriften. 

Nu wensen wij over cl.it punt niet al te veel ui~ 
t-e weiden. Xa onze bespreking van de wonderen is

- dit o.i. niet nodig. 
Ten eerste rragen -wij dan of ons volk in cl.it op

:richt al niet genoog ondervonden heeft? Eers; 
had.den wij de heer Hazenberg; daarna hoorden. wij 
van de ' ' genoosbidders'' t.e Klerksdorp en elders ; 
t-0en werden de generingen van Dr. Dowie ons a.a.n
gekondigd, gernlgd door de wonderen van de "Chris
tian Scimce' '-ma.nnen; en eindelik liet men zich 
vangen door het ~''wonderkind" van Barkly West_ 
Bijna alien zijn met de noorderzon •erdwenen. Zal
men dan niet eindelik voorzichtig gaan worden en 
held.er uit zijn ogen zien? 

Ten tweede m erken wij op, dat ons reeds duide
li.k is waarom de wonderen der genezing zijn ge
wrocht. De bedoeling was niet om a 11-e m ens e n r 
ook niet 0111 alle gelovigen wonderdadig gezond te

maken. H e.t huis >an Bet-hesda lag ml . •an een me
nigt-e kranken, maar slechts tot een zeide Jezus: 
" wilt gij gezond worden"? (Joh. 5:6) . Epa.froditus, 
de me<lestrijder rnn Paulus, was krank tot nabij de
dood (Phil. 2 :27). W aarom had Paulus dat nieE 
verhinderd ? Timotheus moest een w.einig wijns voo1-

2ijn maag en menigvuldige zwakheden gebruiken?: 
(1 Tim. 5:23) . "Waarom had P aulus hem niet ge
zond gebeden ? J a, J ezus heeft de roach• om doden 
le.vend te maken. W aarom wekt Hij dan niet alle
gelovigen dadelik uit de doodslaap op? 

Deze n-agen zijn reeds beantwoord. De wonderen 
dienden als teken en bewijs, dat er een tijd komen · 
zal dat er geen kranken en geen doden meer zullen 
sijn (Openb. 21 :4) . Zij zeggen ons dat God moohtig 
is de vloek der zonde geheel weg te nemen. Intus-



sen blijft het regeI, dat wij de middelen gebruiken 
om z6 te strijden t-egen het lnvaa<l., dat in ons lich
aam gedurig indringt of reeds ingedrongen is. 
· Hiermee zouden wij van dit onderv.erp lnmnen 
afstappen. ware het niet dat enige ondergeschil-t-e 
pun ten · nadere t-0elichting vereisten. H e-t volgende 
-wordt dan nu de lezer h!r nauwkeurige 9verweging 
aangeboden. 

1. De genezingen van J ezus en de Apost.elen ken
rnerkten zich hierdoor da.t zij 'o 1 k om e n waren. 
De kranke was volmaa.k-t gerond. La.at men nu hier
mee >ergelijken wat de Apos~oliese Brooders doen, 
E'.n het n~rschil -zal gauw genoeg in het oog sprin
gen. Z6 on v o lk omen is in •eel gevallen hun 
gezor,dmakin~ dat de ziekte al spoedig terugkomt 
en dikwels in ergere graad. In zijn disputatie met 
wijlen Ds. S. J. du Toit heeft de Apost. Br. Van de 
Wall dit \erschil willen bemantelen door te bewe
Ten '' d.at sommige genezingen niet duurzaa.m zijn, 
omdali de genezen personen we<ler zoncligen. '' En 
dan beroept; hij zich waarlik op het woord van J e
..zus tot de kranke van Bethesda: ' ' Z-ondigt niet 
meer ,opdat u niet iet.s ergers geschiede" (Joh_ 5: 
14). W at een uitvlucht! Alsof die kranke niet vol
komen en werkelik rnn di e b e p a a 1 d e k w a a l 
g enezen was~ _-Us de Apost-0liesen wonderen willen 
doen , dan moeten zij ten rninste de toets van de 
wonderen der Schrift kunnen doorstaan! 

~- ~faar, zal men l"llll.Ilen op mer ken., er zijn da.n 
t-Och ge•allen "aa.t' .inderdaad -.rnn genezing sp:rake 
kan zijn. J a, maar hoed an i g zijn die gevallen ? 
Er moet namelik bij de krankheid onderscheiden 
wor<kn tussen o rg a n i e s e en f u n k t i o n el e 
stoornissen. Dij een organiese stoornis is er een ver
-andering aan te wijzen in de cellen, dat is in de klei
:ne deeltjes, waaruit het licha.a.m bestaat (bijv. bij 



.de ksnker) . Bij een funktionele st.oornis echt@ heeft 

.de geneeskundige w&tenschap t-Ot nog toe zuik een 
verandering van de cellen niet 1.-unnen ontdekken 
(bijv. bij de krankzinnigheid). Nu is het niet bewe
zen, dat de Apostoliese Broeders organiese 1."Walen 
ku.nnen- genezen. In verband:-met hun lange lijst van 
gE'2ondmakingen. te Vrijheid in 1900 bewerkstelligd, 
heeft Ds. S. J. du Toit aan Ds. And5!rson aldaar ge-

-sehreven. Diens telegrafies a.ntwoord 1.-wam hierop 
_neer d.at al de hem bekende ge,allen 'an genezin· 
gen onderzocht en· onbetrouwaaar bevonden wer
den. Het gaat dus daa.rmee als met de 
'"Christian 5ci:ence"-genez.ingen door zes A.merikaan
se doli:oren onderzooht. Deze rnrklaren: "Niet een 
Yan hen kon ons tonen e en e n k e l g e v a 1 va.n 
de genezing 'an een organiese 1.-waal. door de ge
neeskurut als onge:neeslik erkend, zoals kanker". 
(Gerei. Maandblad, Fehr. 191S bl. 8 ). ,~ten de 
Apostoliese Broeders maar een blindgeborene genie
zen, of een st-OrID. in de natuur stillen of een dode 
opwekken zoals Jezus gedaan heeft. En dan nog blij
ven wij ~weren dat dit de regel rnn ons leven niet is. 
Gods orCli.na,p.tie is dat wij de middelen zullen g.ebrui
ken. Wie dat niet doet, ga.at tegen die ordinantie in . 

3. De schijnbare wondermacht van· de...Apostolie
..se Broeders moet dus op het gebied •an de funk. 
tionele stoornissen of zielsziel-ten worden gezocht. 
En dat zij hier su.k.."E's hebben verwondtrt ons niet. 
H~ved zielr~n ontst-aan uit '°erbeelcling, zodat een 
beetje pepermint-wate:r plus de verzekering va.n geoo
l!:ing genoeg is om de kranke te doen hersteUen. In 
-al zulke gevallen van zielsziekten worot de hypn06e, 
zelfs door doktoren, met sukses a.angewend. Deze 
funk:tioneJ.e krankheden of zielsziekt~ kunnen soms 

_zo erg riju, dat een lichaamsdeel ernstig ~~t 
·wordt. Het komt zelfs voor dat iemand 5.ijdelik blind 



of doo.f is en dat een sc4rik of vena.sfilng hem met
een zijn gehoor of gezicb.t teruggee.ft. Nog in deze 
oorlog is dit met soldat-en het geval geweest. Wan
n.E'er echter de gehoors- of gezichtszenuwen or g a

..n i es >erst-00rd zijn, vindt zu1k een genezing met. 
plaats. Er is dan aanwezig een atrophie (verster
ving) van de zenuwen en daarvoor helpt geen schrik 
of >errassing. Men onderschiede hier dus wel, en 
late zich niet door een eerste en oppervlakkige in-
drok misleiden. · 

4. De geest des mensen kan· zelfs sterk zich la
ten gelden bij - organiese 1.-walen. Hier ge!dt het 
woord >an Salomo: "de geest eens mans zal zijn 
krankheid ondersteunen. '' Er wordt zelfs t& 
wei..nig gerekend met de invloed nl.li gemoeds
toest.anden op zieh.-t-e>erschijnselen. Bij voorbeeld 
iema.nd heeft z;vare tandpijn; hij gaat 
naar de tandendokter; en zie, de pijn is weg! De • 
vrees toor de tang is dan starker dan de pijn van de 
tand. ::\faa.r met dat al is de tand nog niet gez.ond. 
Laa.t de Apostoliese Brooder die b e d or > e u 

.~ an d ma.a.r eens herst-ellen ! 
Men zij da.arom zeer voorzichtig 

1
en late zich 

. niet op het d wa.al.spoor brengen door een 
T.erwarring >an al dez:e >ersc.hijnseien. 

5. Met voorliefde beroepen de Apostoliesen zich 
op Mark. 16: 17 en 18. Dat dit woor<l echter van 
hen niet geldt blijkt duidelik daaruit, da.t zij 
eve:nmiii als and.ere mensen erg hoeven t e vrezeh 
Yoor het opnemen van slangen of het drinken van 
iets dodeli.k.s. H et woord gold >an de eerst-e 
Christelike zendelingen, die aa.n zulke geva.ren wa
ren blootgesteld. De een.maal ge>estigde Kerk heeft 
deze t.elienen niet van node, gelijk onze Kantteke
ning aanwijst. 

Ons betoog is dus duidelik. R e g e 1 voor ons le-



ven is de ' wondergenezing ~et. -De God van Israel, 
Die wonderen doet·, is Dezelfde die ook de middelen 
geschapen heeft. \Vie de middelen verwerpt, eer:t 
de Schepper daarvan niet. 

En hiermee eindigen. wij onze bespreking Yan de 
" Doop des Geestes" z.oals door de Aposf:?liesen ge
dre>en, in de hoop dat Gods W oord meer onderzocht; 
.zal worden. 

-Wat de -~postoliese Broeders zelf aangaat- wij 
geloven niet dat zij met opiet de leden onzei: Hol
lc.ndse Kerken willen "verleiden" (het woord door 
onze korrespondent op bl. 5 gebruikt) . Wij nemen 
a.an da.t zij t.e goeder trouw zijn. Niettemin zijn hun 
leringen rnor d e Kerk van Christus geva.arlik, reden 
waarom wij de beweringen •an Bro. Lake uitvoerig 
hebben weerlegd. 

• 

I 
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I>E CHRISTELIKE DOOP. 

(DooR DR. S. 0. Les) . 

-I. WEDERLEGGING YAN DWALINGEN. 

le. ,Stelling : Wij nnden niet, dat G6ds Woord de
besprenkeling de doop noemt, die Christus instelde_ 
Zuigelingen, die bes.prenkeld werden, zijn niet ge
doopt. 

(uit ,,de laatste dagen" deel 1, No. 1, Pret-0ria_ 
pag. 22. ) / 

Deze stelling moet _ luiden dat de Kristelike kerk 
zondigt door de besprenging gelijk te stellen met de 
onderdompeling in 't water. Is er een bevel Gods, dat 
een doop door besprenging niet geldig is, dan zijn 
beide de apost.el .Paulus en de Evangelist Lukas leu
genaars. Paulus tooh verhaa.lt dat ga.ns Israel .in M0-
zes, d.i. in gemeenschap met. Mozes als zci.ddelaar 
d es · verbonds, gedoopt. is in de w(}lk en in de ze-e 
1 Kor. ll)-..\s. ~ Volgens E xod. 14 -vs. 29 -waren de 
wateren. de Israeli~ten tot een muur Mn hun rech-

. t-er en aan hun linkerhand, en volg-ens Ps. 105 vs. 
~ 39, was de wolk een deksel. Lucas verhaalt, dat op 
·- de P inksterdag 3000 zielen werden toegedaan t-0t de 

gemeente door gelovig aannemen van het W oord en 
- de Doop. Nu predikte Petrus om 9 uur des mor~ 

gens, dus kan de doop van de 3000 eerst tegen 10 
uur op z'n vroegst begonnen zijn, d.it gefilt tot zes 
uut 's avonds ruim acht uren, of 500 minuten. Die -
tijd is t-e korl om 3,000 personen onder te dompe
len, z~at aldaar reeds besprenging in de plaats ge
treden is. 
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De Kerk is echter genoodzaa.kt om de onderdom
peling t-e laten \aren door het mishruik_ van de
bloeddoop, en de wa.teronderdompelin~ bij de Hei
denen. In 133 na Chiistus waren de Taurobolia, on
derdompelingen in het \larme bloed \all een stier 
algem.een. De dienst van Isis, eiste drie on<J:erdom
pelinge-n in de Tiber per dag. Daarom moest de
Kerk door besprenging van. het \oorhoofd, de zeteF 

' van ~t bewustzijn, laten zien, dat 't ging om de r ei
~o:i.IJg -van de zieL 

H et argument dat de Doop Rom. 6 vs. 4 ~ ColL 
2 vs. 12 een begrafenis wordt genoemd, gaat niet op. 
want toen ..intigone het lijk van haar broeder Poly-

- neikes, dat onbegraven moest blijven, met stof be
strooide , ·werd zij zwaar gestraft, .-olgens een ver
haal, dat drie eeuwen voor Christus reeds bestond. 
ln Europa werpen bloedverwanten een handvol aar
de sprenkelend op de kist, om zelf hun doden te be
graven_ 

2e. Ste~g: Laat de lezer de .-olgende vragen in
vullen: vind in de Schrift al de gedeelten , waar ge
boden wordt kleine kinderen te dopen en -waar het 
duidelik wordt gezegd, dat kleine kinderen ( ruige
lingen ) gedoopt ~orden. 

~Iat. 28 \S. 19 "onderwijst (maakt tot discipelen ) 
alle rnlkeren, hen dopende enz. Blijkens Ester 7 vs. 
3, 4 en H and. 13 vs. 19 omvai:; een >olk ook de kin
deren. 

Hand. i! \s. 38, 139 : Een iegelik van "C worde ge
doopt enz. want u komt de belofte toe en uwen kin
deren enz. E veruils· de 'erbondsbelofte aan Abraham 
geschied zijn zaad om,att-e (Gen. 17 \s. 7) zoom
vat ook de belofte van het nieuwe verbond de kinde
ren J erem. 31 vs. 33 ~an de kle-inste af t.ot de groot
ste tee, Jes_ 54 '.'S. 13 al uw kinderen, zullen van de 

' H eere geleerd zijn. Gelijk onder het oude verboo.d de 
' 



Besnijdenis, is nu onder het nieuwe •erbond, vol
-gens Coll. 2 vs . 11, 12 de Doop het zegel van het 
verbond_ 
/ 1 Kor. 7 vs. 14: "anders waren uwe kinderen on
rein, maar nu zijn ze heilig. " Kan Q()t iemand het 
water weren, dat d~ze niet gedoopt zouden worden, 
welke de Heilige Geest- ontvangen hebben, gelijk alv 
~k wij ? Hand. 10 vs. _47 . 

. Wat de ge\allen van kinderdoop betreft, is het vol-~ 
doende te wijzen op de vij.f huisgezinnen, die ge
doopt zijn, n.l. van Cornelius H and. 10 vs. 47 van 
Lydia Hand. 16 vs. 15, -van de Stokbewaarder Hand. 
16 vs. 13, van Crispus H and. 18 vs. 8 en van Stefa
nus 1 Cor. 1- vs. 16. .... 

D e Kerkleer, dat kinder en een geloof in de wort-el . 
bezitten voor hun Doop, zod.at OOk bij hen geloof aan 
de Doop voorafgaat, rust op >ele >oorbeelden, als 
~an ;David, Obadja, Johannes, Timotheus en op vel~ 
teksten o.a. Efeze 6 vs. 1 , waar P aulus de kinderen 
~anspreekt als heiligen en gelovigen. 1'e seh-ten, die 
-een dadelik geloof eisen beroepen rich op Marcus 16 
vs. 16, maar als dit d~ bedoeling is, zullen alle kin
deren , die -niet (dadelik) geloven verdoemd worden, 
wat zeker -ongerijmd is. Die tekst ziet dus ep vol
wassenen. 

De bestrijding ! an de ldnderdoop_ is a.fkomstig van 
Pelagius, die de erfzonde looohende , en aldus rede-

/ neerde: W aarom zal ik kinderen dopen, tot afwas-
. /.. 

sing van hun zon_den, als ze geen zoo.den liepben? 
. Dasrtegen besloot de Sinode van K.arthago 1 }Iei 
418: "Vervloeli; is hij, "file l~ert, dat kinderen niet 
moeten gedoopt worden, en dat zij geen erfzonde 
hebben, want !fe H. Schrift leert, dat door ee.n mens 
de zonde in de wereld gekomen. is: " 

3e stelling : Door wie en sede.rt wanneer is de he
-sprenging van kinderen ingevoerd volgens getuige-



missen van de kerkvaders en geleerde mannen? Vol
gens _ MoSheim, Neander, Schaff, R-obinson, van 
Oosterzee, Luther, Kalvijn, Lightfoot, is de be
:Sprenging eerst in de dertiende eeuw algemeen inge
voerd. 

(P. W. Schoombie "What is right, et.C.) . 

Wederlegging: Aangenomen dat deze getuigenis
:;;en waar zijn, wat bewijzen ze? Dat de Kerk t.ot die 
eeuw het karakter had van een Zendingkerk, zodat 
.de doe>fl van volwa.ssen Heidenen 't meest voor
kwam. Bij h e-t dopen ..van een volwassene vali de 
nad?uk meest op de handeling van degene, die zich 
laat dopen, t ot teken van zijn bekering, en minder 
,op de in 't verborgen volbrachte wedergeboorte, d.i . 
.de daad Gods. Voor de doop van volwassen H;eide
nen wordt in warme landen de onderdompeliiig niet 
verworpen, want het Geref. doopsformulier spreekt 
-van ondergang er.. bespren.:,cring . in een adem. De 
-Griekse Kerk hee~ de gewoonte om h et wat-er in 
het doopvont op temperatuur te brengen en het 
kleine wicht daa.rin onder te dompelen. De Kerk 
"bestrijdt dus de ohder~ompeling niet, maar op drie 
_gronden heeft ze de besprenging verkiesliker geacht. 

le. Om de wisseling van klimaat, in koude lan
d en. Mat. 4 vs. 7. Gij zult de H eere, uw God, niet 
vel"':i!oeken. 

2e. Om het opkomen van de kinderdoop. In de 
.apost-0liese ee-uw werden kranken besprengd bij de 
Doop en van deze doop wor dt ook het woord • 'bap
-"tizo'' gebruil..-t, evenals van de bedderi die door be
spren.,aing gewassen werden .-olgens Marcus 7 vs. 4. 
Evenals bij de Besnijde-nis de • eo:rhuid het gehele 
1ichaam. vertegenwoordigde, alzo vertegenwoordigt 
bij de Doop het voorhoofd de ganse pe._rsoon. Spr. 
10 vs. 6 ,,Zegeningen zijn. op- het hoofd der recht-



>aardigen. Xum. 3 vs. 47: Gij zult voor elk hoofcl 
>ijf sikkels nemen. E xod. 16 vs. 16: Een gomer 
voor een hoofd. Gen. 49 vs. 26: De zegeningen uws 
>aders zulien zijn op het hoofd van Jozef. 

3e. Om het deelnemen aan- de Doop van de ge
meente. De Roomse, Griekse, Lutherse en seJ..-tarie
se kerken dopen privaat. De Gerefonneerden alleen 
in de samenkomst der ~elovigen, amdat de Doop
>olge?S 1 Kor. 12 vs. 13 ook een teken is van de in
lijnng in Gods Kerk. De welvoegelikheid nu ver
biedt ons om van de Kerk een badkamer t~aken .. 
Trouwens de term "besprenging" is zelf van Goo 
afkoill.stig. J es. 52 vs. 15: Alzo zal Hij vele Heide
nen besprengen; Ezech. 36 >s. 25: D~ar zal Ik. 
rein wat~r op u sprengen. H ehr. 12 vs. 24: "Tot hen 
bloed der besprengi...ng. " Op deze gron.den heeft J:i.et. 
gebruik der besprenging altijd bestaa.n in de Kerk 
naast dat ..an d~ onderdompeling, en niernand van 
Gods kinderen heeft daarin zonde gezien, t.otdat de-

• .Adventist.en met hun wettiese werkheiligheid Gods. 
Kerk in beroering gebracht hebben. Hun strijd gaat 
hoofdzakelik tegen het- dopen >an kinderei:i, om wel
ke reden zij gewoonlik s_preken van: 

DE DOOP YAN DE GELO~IGEN. 

' l e- stelling: De Doop is bevolen door Christus a.I-
leen. aan degenen, die 1.llllD.en. g-eloven, zich beke
ren, onderwezen worden, rich verblijden en een goed 
geweten hebhen ·..-oor God. (P. W. Schoombie, z.b_ 
pag. 4) . 

W ederleggi.ng : De kinderen der gelovigen ontvan
gen de H eilige Geest evenzeer a1s de >olwassenen,.. 
zijn evenals deze in het verbond Gods en de ge
meente begrepen. (Katech. rr. 74) en hebben du,s; 
:recht op de H eilige Doop. 
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-Gronden: a.. De Wederdopers nemen aan, dat er 
drie geestelike sta.ten zijn: gelovigen, ongelovigen 
en onschuldigen. Schoombie zegt - ook: Kinderen 
zijn geboren in GQ<ls Koninkrijk, en blijven daarin 
tot.dat zij wegens zonde CW.a.ruit vallen (Eng. Sin 
out of it pag. 21). Kinderen zijn dus even onschul
dig a.ls Adam voor de val, volgens hen. De H. 
5chrift daarent.egen leert de erfschuld van alien o. 
a. Rom. 5 vs. 12; 1 Kor. 15 vs. 22 en_Ef. 2 vs. 3. 
In deze laatste brief, wa.a.rl!! Paulus ook de kinde
ren als gelovigen aanspreekt, verklaart hij, dat al
len van nature kinderen des toorns zijn. De erlsmet 
leert de H. Schrift o.a .• Genesis 6 vs. 5, Job 14 •s. 
4, Ps. 51 vs. 7, Rom. 8 vs. 7, 1 Kor. <d vs. 14. Nu 

· is het onbehoorlik om 002e kinderen 18 jaren lang te 
laten !even e:i;i soms te laten sterven in hun erlzon
de,· terwijl de H. Schrift leert, da.t het bloed "Van 
J ezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van a.11 e 
z on de, d.i. d~ bron van a.lle lnvaad vgl. Rom. 5 
vs. 12. En hebben zij de toega.ng tot J ezus bloed, 
da.n hebben zij ook recht op het teken en zegel van 
de gerechtigheid >an Christus. P.om. 4 vs. 11. 

b. De Wederdopers nemen aan, dat alleen het 
da.delik geloof en de zichtbare wedergeboorte en be
kering geldig zijn ·rnor God, zodat de kinderen we
gens de zwa.kheid >an hun >erstand en wil da.arvan 
uitgesloten zijn. Maar de H. Schrift spree.hi; her
ha.a.ldelik van de werking des H. Geestes in kin
deren o.a. Deut. 30 vs. 6 God zal besnijden het 
ha.rt van uw zaad; J esaja 44 vs. 2, 3: "De Heere, 
uw ~faker en uw Formeerder Vl!.Il de moederschoot 
af zegt: Ik zal Mijn Geest op uw za.ad gieten.'' Ps. 
22 en Ps. 71: Van de schoot mijner moeder af, zijt 
Gij mijn God. 1 Kor. 7 vs. 14: Maar n.u zijn uwe 
kinderen heilig (niet-onrein). Lukas I vs. 15 van 

• moeders lijf aa.n wrvuld met de H. Geest. 



Blijkbaar is er ook een hebbelik geloof, gelijk de 
H. Schrift Rom. 6 vs. 5 besch.rijft onder het beeld 
\all een entsel, dat een is met de boom, dooh eerst 
later samengroeit. Da.arom spreekt PaU!us de kinde-
1·en der gemeent-e (Ef. 6 vs. 1) aan als gelovigen in 
Christus Jezus (Ef. 1 vs. l }. Niet da.t er geen hy· 
pocrieten onder hen zijn, maar zij word en voor het 
heilig zaad der gemeent-e gerekend. Volgen.s de H . 
Schrift is het· gelooi een zekerheid, die het gehele 
bewustzijn, kennen, gevoelen, willen, omvat, en die 
de Christus der Sch.rift~ tot voorwerp heeft. Wat 
belet God om met dit werk (Joh. 6 vs. 29) deze 
genade gave (Ef. 2 vs. 8) .reeds bij onze geboorte 
aan te vangen, gelijk in J akob, David, Obadja,, Je
remia. Johannes, Timotheus e.a.? Teksten als Marc. 
H5 \S. 16 e.a. gelden alleen van volwa.ssenen. 

c . Volgens onze Wederdopers geldt hat verbond 
Gods alleen >oor de Joden. Zij zeggen: "De besnij
denis was a.an Abraham en zijn zaad gegeven tot 
een eeuwig verbond en niet aan de ffeidenen, zodat 
Joodse gelovige -oud_ers eerst hun kinderen moeten 
besnijden en Joodse kinderen zich na hun bekering 
moet-en lat.en dopen. (Schoombie pag. 13) . Hier 
wordt Gods Woord openlik tegengesproken. " Zoo gij 
u laat besnijden, Christus zal u niet nut zijn, want 
dan zijt gij schuldenaars om de gehele wet te doen 
en Christus is u ijdel geworden." Gal. 5 vs. 2-4. 
En dit zegb de H . Geest tot Jed.en, Kristenen, die 
nog dagen, maanden, tijden en jaren onderhielden. 
cap 4 >s. llJ. Ook loochenen zij de overgang van het 
oude in het nieuwe verbond door J eremia geprofe-
1:eerd (cap 31 vs. 33) en door Paulus verklaard He
hrefn 8 >s. 13. Hen wezenlike van dit nieuwe en 
eeuwige Verbond is (zegt. hij cap 12 vs. 24) de ge
meell!'chap met Christos, de Mid.delaar des nieuwen 
"'Testament.;; en het bloed der bespre.n.,oing. Welnu 
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daan-an rijn de R. Doop (Gal. 3 vs. 27 zovelen gij 
in Christus gedoopt zijt, llebt gij Christu.s aange
daan) en het H. Avondma.al (1 Kor. 10 vs. 16) , te
kenen en zegelen. Eh dat dez:e de kinderen der ge
lovigen tookomen blijkt uit Hand. ~ vs. 39 " Want 
u komt te belofte toe en uwen kinderen. '' H et woord 
hier vertaald door belofte, is, als het met het lid." 
woord voorkomt, altijd in 't Nieuwe Testament: H et 
verbondsgoed, door Christus \erworven vgl. Hand. 
2-· vs. 33: " de beloft.e des H . Geestes" en Hehr. 9 
vs. 15: "Daarom is Hij de Middelaar des Nieuwen 
Tes~aments ...... opdat degenen die geroepen zijn, de ' 
beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden." De 
n.ieu.w-t.estamentiese verbondsgoederen, voorname
lik de gaven des H. Gees~ komen de-kinderen der 
gelovigen foe, volgens Hand. :t.1 vs. 39, wat verhin
dert hen dan om het teken en zegel des V erbonds 
in de Doop t-e ontvangen. 

d. Volgens de hedendaagse Wederdopers wordt 
een kind lid van de gemeente door de wiiding, in
zegening en voorstelling, die een voorganger ver
richt (Schoombie pag. 22). 

Volgens de H. Schrift. is een kind van gelovige 
ouders een geboren. burger. Joel 2 vs. 16: verzamelt ' 
het vol.k, heiligt de gemeente, vergadert de oud.sten, 
verz.amelt de kinderkens, en die de borsten zuigen. 
Levit. 12 vs. 3, 6, werd een lam voor hen geslaeht 
ko:rt nadat zij geboren waren, tot v.ergeving van hun 
zonden. Marc. 10 vs. 11 Jezus zegent ·ae kinderen, 
d.i. schenkt hun de vergeving der zonden, en zegt: 
Derzulken is het koninkrijk der hemelen. Joh . 4 -vs. 
53. · De koninklike hoveling gelQ()fde en z.ijn gehele 
huis, tei-wijl daarin een kind was, dat .Jezus heeft 
genezen. Eieze 6 vs. 1: Gij k:inderen enz. Voigt te 
midden van een brief aan de gelovigen, die te 
Efeze zijn. 
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Blijkbaar is er ook een hebbelik geloof, gelijk de 
H. Schrift Rom. 6 vs. 5 beschrijft onder het beeld 
Yan een entsel, dat een is met de boom, doch eerst 
later sameng:roeit. Daarom spreekt PaU.lus de ki.nde
ren der gemeente (EI. 6 vs. 1) aan a1s gelovigen in 
Christus J ezus (E.f. 1 >s. 1). Niet dat er geen hy· 
poerieten onder hen zijn, maar zij worden voor het 
heilig zaad der gem.eente gerekend. Volgens de H . 
Schrift is het· geloof een zekerheid, die het gehele 
bewustzijn, kennen, gevoelen, willen, om>at, en die 
de Christus der Schrift~n tot voorwerp heeft. Wat 
belet God om met dit werk (Joh. 6 vs. 29) deze 
genade gave (Ef. 2 vs. 8) .reeds bij onze geboorte 
aan te Yangen , gelijk in J akob, David, Obadja,, Je
remia., Johannes, Timotheus e.a.? Tekst.en als Marc. 
Hi vs. 16 e.a. gelden alleen van >olwassenen. 

c. Volgens onze W ederdopers geldt het verbond 
Gods alleen voor de Jod.en. Zij zeggen: "De besnij
denis was arui AbrahaIDl en zijn zaad gegeven t-0t 
een eeuwig vcrbond en niet aan de Reidenen, z-Odat 
J oodse gelovige -uud_ers eerst hun ki.nderen moot.en 
besnijden en Joodse kinderen zich na hun bekering 
moet-en lat<m dopen. (Schoombie pag. 13). Hier 
wordt Gods Woord openlik t.egengesproken. "Zoo gij 
u laat besnijden, Christus zal u niet nut zijn, want 
dan zijt gij schuldenaars om de gehele wet te doen 
en Chris1m.S is u ijdel geworden." Gal. 5 vs. 2---4. 
En dit zegt de H . Geest tot Joden, Kristenen, die 
n og dagen, maanden, tijden en jaren onderhielden 
cap 4 vs. 10. Ook loochenen zij de overgang van het 
oude in het nieuwe >erbond door J eremia. geprofe
tee.rd (cap 31 vs. 33) en door Paulus verklaa:rd He
bref;n 8 vs. 13. Heb wezenlike van dit nieuwe en 
eeuwige V erbond is (zegt hij cap 12 vs. 24) de ge
meenschap met Christus, de Middelaar des nieuwen 
T estament-s en het bloed de:r besprenging. Welnu 
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daarvan njn de H . Doop (Gal. 3 vs. 27 zovelen gij 
in Christus gedoopt zijt, hebt gij Chrisrus aange
daan) en het H . Avondma.al (1 Kor. 10 vs. 16), te· 
kenen en zegelen. En dat deze de kinderen der ge
lovigen tookomen blijkt uit Hand. _2 vs. 39 "Wa.nt 
u komt te beloft.e toe en uwen kinderen. '' Het woord 
hier vert.aald door belo£te, is, als het met het lid
woord voorkomt, altijd in 't Nieuwe Testament: H et 
verbondsgoed, door Christus >ern-orven vgl. Hand. 
2->s. 33: "de beloft.e des H. Geestes" en Hehr. 9 
-.;. 15: " Daarom is llij de Middelaar des Nieuwen 
T.estaments ...... opdat degenen die geroepen zijn, de 
beloftenis der eeuwige erv~ ontvangen zouden." De 
nieuw-testamentiese verbondsgoederen, >oorname
lik de ga.ven des H. Geestes komen de kinderen der 
gelovigen t-0e, volgens Hand . :2 vs. 39, wat >erhin
dert hen dan om het teken en zegel des V erbonds 
in de Doop te 011.tvangen. 

d. Volgens de hedendaagse Wederdopers wordt 
een kind lid >an de gemeente door de wiiding, in
zegening en voorstelling, die een voorganger ver
richt (Schoombie pag. 22) . 

Volgens de H. 5chrift is een kind -an gelo.,ige 
ouders een geboren burger. Joel 2 vs. 16: verzamelt · 
het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, 
>erzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen. 
:Levit. 12 vs. 3, 6, werd een lam voor hen geslacht 
kort nadat zij geboren waren, tot vergering van hun 
zonden. Marc. 10 vs. 11 Jezus zegent de kinderen, 
d.i. schenkt hun de vergeving der zonden, en zegt: 
Derzulken is het koninkrijk der hemelen. Joh. 4 vs. 
53. De koninklike hoveling geloofde en zijn gehele 
huis, terwijl daarin een kind was, dat Jezus heeft 
genezen. E:Ieze 6 vs. 1: Gij kinderen enz. Voigt te 
midden van een brief aan de gelo>igen, die te 
Efeze zijn. 
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Het bezwaar uit Mat. 28 >s. 19 geput geldt niet, 
want matheteuein dat hier door onderwijzen is rnr
taald, wordt Joh. 4 vs. 1 overgezet door discipelen 
maken. Dit was ook het doel rnn Johannes, en 
daanoe doopte en predi1.-te hij \olgens Joh. 1 vs. 4. 
Hier gaat dus de Doop rnoraf aan de prediking. 
:;\fat,. 28 e\eneens, wan~ er volgt: L-erende hen on 
derhouden wat Ik u geboden heb. Kergens leert de 
H. Sch.rift, dat onderwijs ·noodwendig aan de Doop 
voorafgaat. 

H et argument tegen Coll. 2 vs. 11- 13, wa.ar de 
Doop de besnijdenis >an Christus heet, dat dan de 
meisjes niet mogen gedoopt -worden, geldt evenmin, 
want het oude \erbond was niet onberispelik >olgens 
Hebr. 8 vs. 6, 7 en nu onder het nieuwe verbond is 
het O.T. onderscheid van man en vrouw opgehe
ven, Gal. 3 vs. 27, ~. Daarin (n.l. in de Doop) is 
geen man of vrouw. Trouwens de wederdopers la
ten de \""rouwen toe aan het H. Avondmaal, zonder 
een uitdrukkelik bevel >an Christus. 

e. H et hoofdpunt, waar het om gaat bij de be
sh"ijding 'an de kinderdoop, is het stellen 'an h e t 
mens el i k v e rst and b oven God. (Pred. 
6 ..-s. 10) Volgens de H. Sch.rift wortelt het geloof 
in de Uit..-erkiezing. lmJ;ners lezen we Hand. 13 >s. 
48 : Er geloofden ZO\elen als er geordineerd waren 
tot het eeuwige leven. Volgens de Schrift. begint het 
werk Gods t-0t \erwekking van geloof bij de moe
derschoot. Immers J es .• 46 \S. 3, 4 luidt, dat Is
rael gedragen is van de buik aan, en opgenomen van 
de baarmoeder cl, en dat God t-0t de ouderdom toe 
Dezelfde zal zijn. 

Volgens de W ederdopers is God macht.eloos om 
een ziel te dragen en op te nemen door Zijn G€€st, 
totdat een kind zijn ouderdom, zijn verstand heeit. 
De hand des H eeren is dan '\erkort. Het '\erstand 
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-van de mens moet voorop gaan om zich te bekeren 
-en zich t.e laten dopen en diID komt GOd achter aan 
met Zijn Geest. · 

V olgens de Gereformeerden gaat de eerste liefde 
van God uit (1 J oh. 4 vs. 19) en komt o=e liefde 
:(de vrucht van het geloof) achter aan. Wij belijden 
in ons Doops formulier, dat onze Verbondskinderen 
in Christus zijn geheiligd en daarom als lidmat-en 
zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. 

---00 0---

II. llNVERWANTE VRAAGSTUKKEN. 

De bezwaren van sommigen tegen de kinderdoop 
staan niet op zichzelf. Ze hangen samen met dwa
lende gernelens omtrent de uitverkiezing, de recht
vaardigmaking, het verbond der genade, de weder
.geboorte, de in.planting des geloofs en de >olharding 
der heiligen. Onderzoeken we dus deze dwalingen, 
in zover ze in verband staan met de H . Doop van 
·de kinderen des V-erbonds. 

le Ste 11 in g 'an de v.-ederdopers: De zuigelin 
gen kunnen niet \erkoren of wrworpen zijn door 
.Gods eeuwig raadsbesluit, want zij hebben nog geen 
kans gehad om zir:h te bekeren. Daarmee vervalt 
de grond om hen de dopen als Bondelingen . 

Gron d en voor dit gevoelen : Alfe teksten, die 
spraken van de ·rnrkiezing of •erwerping >an kinde
ren handelen •an de roeping tot zekere ambten; b. 
v. Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat 
(::\fal. I >s. 2, 3 en P.om. 9 vs. 13. ) God rnrlilaart, 

-dat Hij Ezau minder liefhad en daarom verordi
neerde om Jakob te dienen. 

\\' e de r 1 eggin g van deze dwaling: De H. 
-Schrift heeft rnor de praedestinatie (>oorbe..."Chik-

' ' 
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1.ing) vier woorden, n.L voornemen, voorkennis,. 
>ero:rdinering, verkiezing en verwerping (vgL Rom. 
8, Efeze 1, Hehr. 12, Rom. 11). Nu vatt.en de te
genstanders het woord "voorkennis" op in de zin 
van voorwet.enschp, alsof God alleen voorllit hee~ 
gezien, wie wil geloven . Maar het Bijbelse woord 
"kennen" is niet waarnemen, maar keurlm, kiezen, 
gelijk blijkt uit .Toh 34 >S. 4, Gen. 18 vs. 19 e.a .. 
Blijkens 1 Petrus 1 n. 20 staat voorkennis als 't 
heimelik keuren tegenover 't openbaren \an Christus 
aan de wereld. De andere woorden komen meer 
voor van verkiezing tot zaligheid dan tot dienst. 
Het hoogste doeleinde is God zelf, zijn verheerli
king, gelijk Spr. 16 \S. 4; Rom. 9 vs. 14-23 en 
Efeze 1 vs. 1-12 ons duidelik leren. Aan dat doeI 
zijn beide de zaligheid en de tijdelike dienst onder
worpen. Ook de verwerping, de verst-Okking, ver
harding, verstooting van personen, moet dienen tot 
verheerliking van God; J oh. 121 vs. 40, Rom. 9 vs. 
18. Hoewel wij deze zaak niet volkomen doorzien, is 
er t-0eh ge~n grond om Gods besluit te loochenen. 
Zijn gemeente is Zijn huis (Efeze 2 \S. 22; Petr. 
2 vs . 4, 5), Zijn leden (Efeze 4 vs. 16) , Zijn schapen 
(Joh. 10), Zijn Tempel (1 li.or. 6 vs. 19) . Al gaan 
ook ont-0erekenbar e kinderen en idioten verloren, de 
gereformeerden stellen de verheerliking van God ho
ger dan de zaligheid van enkele mensen. De kern· 
van ons geslacht, Christus lichaam, wordt gered. 

2e S t e 11 i n g van de W ederdopers: Christus 
'erdienst-e geldt voor alien die zich willen bekeren. 
Het afgemene aanbod van genade zou onredelik rijn 
als een kind geen kans kreeg om het aa.n te nemen. 
Op deze aanneming zet de Doop het zegel, dus m€Il 
moet wa.chten met de Doop t-0t het is aangenomen. 

Gron den v o or di t g e' o e 1 en: ,Alie tek-



sten, die het aanbod >an gena(}e bevatten, J esaja. 
55 vs. vs. 1 ; ~1at. 11 n;. 28 ; Openb. ~ vs. 17. Tek
sten waarin sprake is van Gods liefde ~t de wereld, 
J oh. 3 vs. 16, R-0m. 11 >S. 15; 2 Kor. 5 vs. 19. Tek
sten waarin Christus een verzoening heet >oor "al
len." 

W e d er I e g g in g van deze dwaling : In de tek
sten, die het algemene aanbod bevatten, wordt ze
kere ont\ankelikheid ( recepti vi tei t) verondersteld. 
Evenals het licht samenwerkt met het oog om on~ 
de gewa.arwording van het zien te geven, .zo ook 
werken de roe ping door het W oord en het wederge
boren beginsel in bet hart >an de uitverkorene sa.
en. Daa.rom nodigt de H eere de dorstigen, de >er
moeiden en de belasten, volgens b.g.n. teksten . 

H et woord "wereld" (kosmos) is de eenheid >an 
de Sell: pping die door de zonde -van de mens onder 
Satan gekomen is. 1 J oh. 5 >S. 19: De ge~le we
reld ligt in het boze; cap 3 >S. 13: de wer eld haat 
u. J ak. 1 vs. 27: de wereld is besmet; Satan is de 
owrEte de~er wereld J oh. 16 •s. 11. Indien de ge
hele wereld ka.n zalig \\orden, dan Satan cok. 1Iaar 
dit leert Gods Woord niet. De Schrift zegt alleen , 
dat de wereld als geheel het voorw.erp is >an de ver
kiezende en verzoenende liefde Gods .. .\ls ik een oes- " 
t-er red, dan red i1: ook zijn schelp. A.Is ik een ziel 
red, dan ook zijn lichaam. Zo ook wordt God gezegd 
de wereld te redden als Hij in Christus de kern >an 
ons ~enselik geslacht, dat zijn de uit>erkorenen 
(Jak. 1 >s. 18, Hehr. 12 vs. 23) behoudt. De we
retd als rijk van Satan ha.at God, J ak. 4 vs. 4. Voor 
de wereld, zo beschouwd, bidt Jezus niet J oh. 17 
vers 9. In 1 J oh. 2 vs. 2 spreeb.-t Johannes n aroen-
de gelovigen in de gehele wer~ld. 

De tekEten wa.arin ' t woord "alle" voorkomt, bv. 
1 Tim. 2 >s. 6 zijn onderworpen aan de taalkundige 
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wet, dat het woordje "alien" kan betekenen "allen 
hoofd voor hoofd (1 Kor. 15 vs. 8, distributief) en 
alien in 't gemeen (Handel. 19 vs. 10, kolieldief). 
Daarom zijn l\Iat. 20 >S. 28 Jezus is een rantsoen 
>oor velen en 1 Tim. 2 vs. 6 ">oor alien" niet m et 

, elkaar in strijd. Allen in 't gemeen, -wil zeggen, al
lerhande mensen v.gl. Joh. 12 >s. 19: "de gehele 
wereld gaat hem na. '' f?oms_ worden vele soorten 
van mensen sa.me-ngevat, ouden, jongen, mannen 
en nouwen, zoals in Titus 2 >S. 11. 'Dit kollektief 
gebruihi:e "alien" is geen bewijs, dat all~n hoofd 
>oor hoofd zalig worden of kunnen worden. - Het 
bewijs, dat de Doop moot wachten op de bekering 
en deze op het algemene aanbod rnn genade, valt 
hiermee in duigen. 

3e S t e 11 in g rnn de W ederdopers: De Doop is 
niet in de plaat.s van de BesBijdenis gekoi:nen, want 
het rnrbond der Besnijdenis was nationaal-J oods 
en heeft niets te maken met het Genadeverbond. 

Gr on den >oor dit ge>oelen: In Gen. 15 richt 
God m et Abraham het gena.deverbond op, maar in 
Gen. 17, dus twin.tig jaren lat.er het verbond der 

· be"snijdenis: gelijk Stephanus het noemt (Handel. 
7 vers 8). 

W eder I egging >an deze dwaling: In Genesis 
15 vs. 6 staat dat Abram in de Heere geloofde - en 
dat Hij het hem tot gerech_?gheid rekende ; daarna 
maakp God een verbond met hem. 

In Genesis 17 vs. 11 wordt gezegd, dat de besnij
denis is een tekcn rnn het "'°erbond. In Rom. 4 vs. 
11, dat de Besnijdenis was een teken en zegel van 
de gerechtigheid, die Abram in de voorhuid zijnde 
was t.aegerekend. In Gal. 3 vs. 17 wordt slechts >an 
een verbond gesproken, dat door de wet (en dus ook 
door de Besnijdenis vgl. cap 5 >S. 3) , als door een· 
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<>pvoeder of tuchf;m.eest(lr bevestigd is. In Deut. 30 
vs. 6 en Rom. 2 vs. 29 is de Besnijdenis een t~ken 
van de wedergeboorte, de ware inlijving in het •er
bond. Ditzelfde is ook <;le Boop, want deze heet Ti
tus 3 vs. 5 '"'het bsd der wedergeboorte. " En dat de 
Besnijdenis niet alleen een na.ticnaal teken was, 
blijkt ook uit de besnijdenis van Christus; het Hoofd 
der Kerk, die volgens Coll. ~vs. 11- 13 om onzent
wil besneden is, opda.t wij met H em !evend gema.akt 
zouden worden, en vergeving dsr misdaden zouden 
'Clntvangen. Stefanus he€£t dus kortheidshalve het 
genadeverbond een Bcsrujdenisverbond genoemd. 

De overgang •an het oude naar het nieuwe en 
eeuwige •erbond wordt getekend .Terem. 31 vs. 31-
34 en Hehr. 8 vs. --6--13. Daarin wordt de wederg~
boorte beloofd aan de kleinsten. De Heere zal ze tot 
Zijne le_erlingen mak:en. Volgens Mat . 28 vs. 19 nu 
moeten de Apostelen alle •olkeren tot leerlingen ma.
ken (onderwijzen) en dan dopen. Uit 't Genadever
bond vloeit dus voort, da.t de kinderen als Bondelin
gen moetcn gedoopt worden, terwijl deBesnijdenis 
-door de Apostelen, onder de leiding des H . Geestes 
is opgeheven. Handel. 15 >S. 34. 

4e 5te11 in g van de wederdopers. De Bijbel 
Ieert, dat geloof aan de Doop moet voorafgaan. Nu 
leert de Schrift alleen geloof door het gehoor -rnn 
Gods Woord. Zuigelingen zijn niet vastbaar om te 
horen, noch om te gelown en daarom hebben· ze 
geen recht op de Doop. 

Gron den voor dit gevoelen: l\Iarcus 16 vs. 16 : 
"Dje geloofd zal hebben, en ged.oopt zal zijn, zal 
zalig worden." Rom. 10 vs. 17. Zo is dan het geloof 
uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. 

Wederlegging vsn ooze dwaling. Een uit
wrkoren zuigeling, ontvangt kra)!htens het ver-
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bond der genade met Chr istus, het geloofsvermogen,. 
evenals op natuurlik gebied bij de geboorte het
spraakvennogen medegedeeld wor dt , hoowel het
kind daanan geen dadelik gebruik kan maken. 
Ffeze 6 vs. l , J erem. 1 >s . 5, Lucas 1 >s. 44, J esaja 
44 vs. 2 cap 46 \S . 3 spreken rnn een Geesteswer-

_king -in de nog ongeboren vrucht. 
E n dat het geloof evenals het bewustzijn, waarvan· 

het de vernieuwing is, kan bestaan in ·een vermo
gen (pot.ent.ie) blijkt uit Koll. 2. v&>. 8 wa.ar eerst de 
wortel: en daama de opbouw en de bevestiging in 't 
geloof onderscheiden worden. Evenzo is Coll. 1 vers· 
23 sprake 'an een forrdament des geloofs. En 2 Tim. 
1 vs. 5 wordt het geloo! vergeleken bij de _ bewoner 
v

0

an een huis, die van ouders op kinderen overgaat. 
D e W ederdopers erkennen met ons, dat het ge

loof is een genadegave (Efeze 2 vs. 8) en een wer
king Gods. (J oh. 6 vs. 29). :Maar volgens hen brengt 
God iets nieuws in de mens, zodat de eerste schep
ping >an de mens aan Satan prijsgegeven wordt. 
Volgens de gereformeerden is er een weder-geboor
te, en herst-elling van het be\fustzijn, dat door d& 
zonde verdor.-en was, bij de inplanting des geloofs. 
Evenals een 'ogel met ·derken geboren, maar ver
lamd, zodra hij g-enezen is zijn vleugels weer ge
bruiken kan, zo is het geloof een herstel van de on
middelike zekerheid waarmee ons bewustzijn oor 
spr onkelik werkte. 

Naast Rom . 10 \S. 17 waar sprake is van het 
dadelik geloof en het instrument der E>angeliepr e
di.k4J.g, stellen mj J oh. 3 vers 5 tot 8. Daar 
wordt de wedergebor~ne >ergeleken bij de wind, 
welker oorsprong onbekend is, en er is geen instru
ment;, waarmede de H. Geest hem bewerkt. En het 
~tbreken van geloof wordt vs. 12 t~schreven aan 
het gem.is van de wedergeboori.e. 
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De H. Schrift kent het geloo.f dus. toe a.an uitver
korene zuigelingen, hoewel h~t bewustzijn in .4en 
nog slaa.pt. Wie za.l dan het water des Doops weren? 

5e S te 11 in g van de W ederdop~rs : De genade 
is een V!ll"liesbaar goed. Daarom is het bet.er om het 
zegel des Doops niet te geven, dan nadat wij door 
belijdenis_ en wandel overtuigd ·rijn, dat het oprech
te geloof aanwe.zig is. 

Gron den voor dit gevoelen: Blijkens Hebreen 
6 vs. 4-6 kunnen gelovigen zo afvallig worden, dat 
bekering onmogelik is. Eveneens Hebreen 10 vs. 26 
en 2 Petrus 2 vs. 20 en 21. V oorzichtigheid eist dus 
.om zo lang mogelik met de Doop te wachten. 

W ederlegging van deze dwaling. Volgens de 
H. Schrilt is er een volharding der heiligen. On.ze 
gelooishelijdenis (D. L. 5,) verwijst n.aar 1 Petrus 1 
vs. 23 "onverderfelik zaai:l"; 2 Kor. 7 vs. 10 "onbe
rouwelike beker.i..;ig" ; Rom 8 vs. 15 het getuigenis 
des Geest-es, en vs. 32 de liefde . .an Chri.stus; 1 Kor. 
1 vs. 8, " de bevestilging"; 1 Joh. 3 vs. 9 " het blij
vende za.ad"; Joh. 10 vs. ~ "het vasthouden van 
Jezus" ; Lucas 22 vs. 32 "Jezus ·rnorbede"; 1 Petr. 
1 vs. 5 "de bewaring in de- kracht Gods!"'; ; Rom. 11 
vs. 29 ''de onberouwelike genadegiften en roe ping 
Gods." BO"vengenoemde. teksten (-rnn de W ederdo-

; pers) zien dus op gemene geestesga>en. 
De >olwa.ssene gedoopt.en nu k-unnen ons e>en

goed bedriegen a.ls de kleinen, en metterdaad geen 
wedergeboo.rte bevatten, gelijk blijkt uit Ananias, 
Saffira, Simon, Demas, e.a. Ons waehten nu maa.1..-t 
God tot een leugehaar, want Hij ~oet belijdenis des 
geloofs voor onze kinderen als Hij zegt: Hun kornt 
de beloff.e des v&bonds toe, Handel. 2 vs. 39, en 
de: belofte des • erbonds t-0e, Handel. 2 >s. 39. Op 
grond van deze belijdenis dopen de gereformeerden 



hun kinderen, gelijk ook bet bevel luidt. Hand. Z 
vs. 38: Ben iegelik van u worde gedoopt. 

--oOo--

Ill. HET GELOO~YEBMOGEN BIJ KINDEREN. 

van het opkomen -rnn tal van sekten. De dwaling 
der wederdopers zou tans geen opgang ms.ken, als 
de kerken niet de opleiding van ha.re gedoopten • er
wa.arloosd hadden. De volkskerken doopen alles wat 
zich aanmeldt \OOr de Doop, zonder te lett.en op de 
lijn des Verbonds en de bekwaamheid \an de ouders, 
om een gedoopt kind op te voeden. 't Gevolg da.ar
>an is, dat de Doop in minachting komt. en d.at de 
gedoopt.en gelijk gesteld worden met de R eidenen . 
Sommige ouders komen alleen ter kerk als ze een 
kind ten Doop )lebben aan te bieden. H un doel is al
leen om hun goed fatsoen op te houden tegenover 
hunne medeburgers. H et feit, dat hun kind als kind 
\an God biezondere eisen stelt bij de opvoeding komt 
nooit in hen op. De gereformeerden gaan vaak mank 
aan een ander uiterste. Zij beschouwen hun kinde
ren als uit.erkorenen en doen geen moeite om ze tot 
J ezus te leiden, daar ze rekenen, dat God alles al
leen moot werken. H et ge"6lg daarran is, dat hun 
kinderen achter hun rug le\en als de H eidenen. Hun 

, vermaak zoeken ze...niet in de dingen van Gods Ko
ninkrijk, maar in die van de wereld. Geen wonder, 
dat ern.stige men.sen daarover beITT\aard zijnde ge€n 
wedergeboorte willen aannemen dan die ze zien °l'lln
nen uit de vruchten. 

De bestrijding .an de sekten zal daarom niet · 
bat.en a'is ze alleen besta.at in het verbeteren van hun 
\ erkeerde Schriliuitlegging. De beste bestrijding 
gescb1edt door het >oorbe~ld, als wij gereformeerden 
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in het leven laten zien wat heys onze kinderen op 
• te vooden als kinderen Gods. D e Prediker vermaant 
ons om te laten zien wat leven is in onze gezinnen. 
(Pred. 9 vs . 9 naar de Kanttekening). En J ezus. 
>e.rplichto tis, om ons licht te laten schijnen voor de· 
menser. opdat zij onz:; goode werken ziende God mo
gen verheerliken. 

W a.armee nu moot.en we hier beginnen ?' 
Eerstens moeten we onze kinderen be
schouwen als b e e 1 d d r a g er s van G o d, van 
het uur huimer geboorle ai. De len- van Malthus is, 
dat elk kind, dat t.er wereld komt een opet.er is, en 
daarom trachten zij n discipelen de geboorten -te ver
hinderen. De Schriit lee.rt, dat elk kind van nature 
als zaad Gods hest.emd is om. God te dienen. (MaL 
2 >s. 15 Jakobus 3 vs. 9) . 

De kinderdoop is de hoogste waardering van de 
mens want ze verheft hem lx»en het dier. Ze er
kent, dat de m~ns van Gods geslaeht is. H et wezen 
van de kinderziel gaat niet op in het bewu.stzijn, 
maar daarachter schuilt meer. De wortel waaruit 
de bestrijding mu de kinderdoop opkomt, is de evo
lutieleer, waarrnor Aristoteles de grand gelegd_ heeft, 
en die door Darwin is toegepast op de soorten. Vol
gens deze wordt het wezen van de ziel geacht te be
staan in het bewustzijn. Tussen het bewust.zijn van 
mensen en van dieren be.stM.t da.n slechts een gra
dueel verschil. Een onnozel kind verschilt dan in. 
niets van een <lier. Gehe€l zijn leven gaat op in ge
waarwording en stre,in,,,aen die deels instinktie.f; deels 

_ erfelik, deels navolging zijn. Eerst als het kind zijn 
redelik verstand krijgt onderscheidt het zich van de
dieren, en wordt het vatbaar voor de gens.de, Zod.ra 
deze na.ar buiten treedt meet de H. Doop er bij ko
:men om het stempel daarop te zett.en. De wede.rd~ 
pe.rs zijn eigenlik verlegen met de k:inde.rziel. Daar -



·t>m ontkennen sommigen de ar~on_de, zodat de val 
van Adam zich bit elk mens b.~lIBalt. A..nderen er
kennen de erfzonde, maar omda.-t; rij het geloofsver
mogen ontkennen Iaten zij de !d.l:l:dtren zalig worden 
-door het geloof van de ouder:;; ;1ol::J.der wed.ergeboort-e. 

Onderzoek~n wiJ daarom deie vraag: Is e.en .kin
deniel Yatbaar voor_ wedergebOC>!te en inplanting 
van het geloofsvermogen, zollder ~oor de8 WooMs? 

De Bijbel leert, dat elk kind ~eevaders heeft n.L 
de Vader van het vlees en de V ader de:r geest.en ; 
-onze aardse vader en onze hernel~e vad:er, da.t is God. 
(Hebr. 12 ·vs. 9) . De geest word ingeseha-pen in het 
lichaam nog voor de geboorte, hlijkens P.redi.ker 12 
vs. 7, J ob. 33 vs. 4, Num. 16 ~s. 22 ...en 27 vs. 16 . 

. God is de God der geest~ .van alle vlees, zijn adem 
maakt de mens lewnd. Hij ge~ft de geest aan ·de 
mens. 

Licham.elik staat een pasgebOl'en mens t.en acht-er 
"bij alle levende wezens. Deze t~h !mnnen zich red
den op een manier of zelf bij ae ~ermelk_komen, 
ma.ar een kind sterlt als het ruet ge!:olpen wordt, het 
heeft weinig instinkt. Blijkha~ is het de bedoeling 
Gods, dat de geest zich dadelik ln.--<Jet gaan inspannen , 
·om zieh aan te sluiten bij zijn o~gcving. In verband 
met dat doel ontwikkelen zieh Dij een kind de aa.n
doeningen van vrees en toorn, r~ in de- eerste we
ken. Doch deze heeft het dier oak:-: lfaar ~ 21 wek:en 
zij.n bij de meeste kinderen de, sandoeningen van 
blijd:...""Chap en droefheid reeda du.idelik merkbaar. E.n 
deze heeft een d.ier niet. Het Iath.t met erl. h et schreit 
niet. Volgens de H. Schrift werl~:en d.eze aandoenin
gen reeds vroeger (Lue. 1 vs. 44) ma.ar na 3 J'. 7 w-e

ken rijn ze duidelik merkbaar. Nu maken l:>egeerle en 
~fheid samen verbonden hefi h~ v:an afhankelik
neid uit, wa-arvan hef; schreien C>-bJ: hulp de uiting is . 
. Al wat het kind erva.arl is ze}>el::'e ;p8.nning van het 



_ gevoelsl rven, die de vorm kan aannemen van ver
trouwen. Som.mige kinderen ~ijn cen.keunig, andere 
zijn bij iedereen dad elik thuis. Het verlrouwen op 
een hogere macht is dus zeer wel mogelik als mensen. 
hulp door krankheid of dood van de moeder faalt. En 
zou God die het imchtend schepsel ·rnrstaat, Rom. 8 
>S. 22, en die <1e jonge raven hoort als ze rcepen, Ps. 
147 vs. 9 niet het hulp ge.s('.hrei \an rnn zuigeJing on
derkennen? Reetl..- ee-n moeder ond,-rschei.dt h et ~e

schrei van een kind uit vrees, uit foorn en droefheid, 
hoev-eel te ~eer dan God zeli, die onze geest schlep . 
H et dadelike geloof kan dus zeer vroeg bij een kind 
beginnen. D.atid's vert.rouwen op God a-0.n ·Zijner . 
moeders borst ais zuigeling (Ps . .J:.J en Ps. 'i ] ) is in 
overeenstemming met de kinderzieiJ;:unde. 'f1.ouwens 
in het derde le>ensjaar is het gehele zieleleven van 
een mens reeds kompleet, hoewel zwak onhrikkeld. 
Op die leeftijd kan het kind reeds leugen en waarheid 
Satans-rijk en Jezus koninkrijk onderscheiden. Op die 
leeftijd zijn de •erzoekingen nog gering. Daarom 
sprak Jezus -rnn het grote getal kinderen, die tot 
zijn koninkrijk behoren. }fat . 19 vs. 14. Er is dus 
geen enkele grond in de natuur en de Schrift, dat bet 
genadeleven -van. de mens eerst aanrnngt bij het rijp 
worden, tussen het l Oe en 15e le\ensjaa:r, gelijk de 
wederdopers beweren. lntegendeel de regel is, da.t 
God z:ijn uihe!·korenen formeert \an de moeder
schoot af. (Jes. 44 vs. 2) . En als onze kleinen reeds 
>roeg de H eilige Geest dt:s geloofs ontrnnge.n, wat 
>erhinderl hen dan om gedoopt. te worden? 

Ten andere onderz:-0eken wij deze n aa.g: Zijn er 
aanwijzin.gen in Gods WOOld, dat de vergeving van 
zonden, zonder voorafgaande bekering, aan kinderen 
w-0Pdt gesch-0nten? • 

Het staat vast, dat God geen gemeenschap onder
houdt met de zondaar, want hij is \an nature een 
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kind des tOOrns Ef. 2 \S. 3. Als God dus hem opwe1.'t 
tot een nieuw !even of >al!._hem hulde aanneemt, is 
zulks een bewijs, dat hij rrede bij God heeft gevon
den door de genadige toerekening van J ezus. verdien
ste. ~u is E zech. 16 vs. 6 wel een gelijkenis, · toege
past op Israels volksgeboort-e, maar ze is gelijk alle 
parabolen gegrepen nit 't leven. Bij vele uitverkore
nen komt het dus >oor, dat God t-0t hen zegt ten dage 
van hun geboorte : Leef. Ook kan de heiligh~d van 
het \erbondskind, bedoeld in 1 Kor. 7 >S. 14 niet 
uitwendig zijn, want ze wor dt gesheld tegenover ,,on
reinheid' ' . En dat de ongelovige man ook wordt ge
zegd geheiligd te zijn, is hiermee niet in strijd, want 
de term ,,geheiligd" is blijkens Hehr. 10 >s. 29 zwa.k. 
ker dan _de term "heilig." Er is een algemene en 
een biezondere heiliging door de in.woning des H. 
Geest~. H oe kan hij die heiligheid d er kinderen bo
ven alle twijfel stellen, als hij niet uit.gaa.t >an de 
kinder-doop ? 

Aan de andere zijde kan ook een kind, da.t door 
z.ijn erf.zonde n~rvloekt is, Gode geen lof t-0ebrengen, 
die H em beh.aa.,at. Van zulk een kind geldt de regel: 
,,Hun reukwerk is 1-Iij een gruwel", Jes. 1 vs. 13 . 
.:Us Jezus nu spree.kt van het k»en Gods door zuige
lingen, met aanhaling rnn Dand's woord, (Ps. 8 vs. 
3. ::\far. 22 vs. 16) >erondersteh Hij dus , dat hunne 
zonden hun reeds op die leeftijd rnrge>en zij n, hoe
wel ze nog geen rrucht van bekering >ert-0nen. Welt 
ook een fontein het zoet en het bitter nit eenzelfde 
ader ? (Jak. 3 vs. 11. ) 

In de derde plaats rragen we : H.ebben geloYige 
ouders recht om bun kindel'eD. a1s wede:fgeborenen 
te beschouwen? 
We \erwijz:en naar Deut. 30 n. 6 waar de H eere de 

besnijdenis des harlen, d.i. de wedergeboort~ t-0ez:egt 
aan Israels zaad. Naar Rom. 6 \ S . 5 waar d e we-
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dergeborene vergeleken wordt bij een ent "die in 
een jeugdige boom ingegrift wordt wel.ke tot een 
plante wordt met de boom, en het sap des !evens 
en de1· vruchtbaarheid uit hem tre1.-t. Alzo wil hij 
zeggen ,die m et Christ-us a.ls de stam door 't ge1oof 
zijn verenigd (wa.a.rrnn de Doop ook een teken is, 
Gal. 3 vs. 27) die •erkrijgen door de Geest van 
Christus de kracht niet alleen om de zonden t.e doo
den en allengskens te begraven, maar ook om in 
nieuwigheid des le>ens meer en meer op te sta.an, en 
t.er eere Gods heiliglik t e leven." EKanttekening) 
Welnu een ent is een boom in begin...~l (in pot.entie) 
e-rnnzo is een kind in Christus ingelijfd een wederge
borene in beginsel. Voorts Ps. 22 >S. 11; Js.'44 vs. 3, 
Jerem. 31 vs. 33 ; Lucas 1 vs. 15 ; Hand. 2 vs. 39~ 
Joh·. 3 vs. 3; 1 Kor. 15 -.s. 50; J oh. 17 vs. 19; Rom. 
8 vs. 9; _8 vs . 30; 1 Kor. l >s. 30 ; 2 Kor. 5 vs. 17 ; 
Efese 2 vs. 10. 

Volgens de wederdopers zijn de beloften Gods voor
"aa.rdelik, d. w.z. ze hangen s.f >an de t.oestemming 
van de mens. De H. Schriit leert, dat alle belo£ten 
Gods in Cb..ristus zijn amen , Gode t-0t heerlikheid 
door ons. 2 Kor. 1 vs. 20. Gelovige ouders aa.nva.ar
den de heiligheid van h un kind op grond van de be
lofte Gods, en voeden het op als een deel van Chris
tus lichsam. 

W aa.r die opvoeding ontbreekt neemt God somwij
len een kind weg, Het kind van J erobe!l-m moest st-er
ven, omdat in hem wat goeds was VOO!" de H eare. 
Doch wa.m: ~e aanwez:ig is, gebruikt God z.e aLs een 

middel om het wedergeboren kind t.e roepen t-Ot; dad.e
lik geloo:f en bekering. Obadja en Timotheus V?OOSden 
de Heare van hun jonkheid aan. Saulus van Tarsen 
was van zijner moeders liji aan ~aczonderd en geroe
pen. Hier is geen sprake van een >oorwaarde bij 
Gods belofte. Evenmin in Psalm 105 vs. 8 waar de 
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dichter zegt : ,,Hij gedenkt aan zijn verbond toh in 
eeuwigheid, aan het woord, dat Hij ingesteld heeft, 
tot in duizend gefilachten" . · 

Zeer zeker wordt de verbond.sbeloft.e misbruikt 
door om·erschillige ouders. l'.Iaar dit misbruik heft 
het gelovig gebruik niet op . Daarom \ermaanden de 
Dordtse •aderen gelovige ouders,. om niet te twijfe
l~n aan de zaligheid van hun vroeggeston·en jci..nde
ren . (D .L. I. 16) . 

De H. Doop nu zet het zegel op de • erbondsbe
lofte, opdat ooze kinderen bij bet opgroeien een vas
te st-eun zouden hebben om alle nnjfel aan bun Ver-
1.iezing en wedergeboorte te overwinnen. 

Geen wonder dus dat de Kerk de kinderdoop van 
de Apostelen heeft onb-angen, gelijk Origenes f 254 
beweert, en dat ze in de dagen van Irenaeus t 200 
reeds algemeen was. 

~oo--

rv. DE BESPRENGING YAN HET YOORHOOFD J.LS 

DEEL YAN BET GEHEEL. 

Toen Petrus aan J ezus verzocht om zijn hoofd, 
zijn handen en zijn •oeten t-e "\\assen, dus alle onbe
dekte lichaa.msdelen , weigerde J eius zulks. Op wel
~ grond? "Gij zijt rein, hoewel niet allen ." De zin
speling op Judas bewijst, <lat Jezus met reinheid be
doelt de geestelike reinheid van de zo:r;i.den door de 

\ 

wedergeboorte. Voor dezulken acht Jezu.s komplete 
wassingen overbodig. W aarom wast Hij hen alleen 
de voeten? Eersten.s t-0t een voorbeeld va.n dienende 
liefde, dus om de Apostelen te onderwijzen in de 
grondwet \ an bet koninkrijk der hemelen. (Joh. 
13 vs. 15) . Ten twede om hen te wijden tot .dpos
telen, wier rneten liefelik zijn om het goede te bood
schappen. Jezus toch zegt: Indien ik U niet wasse, 
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zo hebt gij geen dee! aan l\fij. " (Joh . 13 vs. 81.; Ten 
derde om hen voor te bereiden op de viering rnn het 
H. A vondmaal, waaraan de_ H eere de boetvaarcligen 
wil verzekeren van de vergeving der zonden en het 
kindschap Gods. 

H oe gewichtig deze handeling ook was, toch aeht
te de Heere de wassing rnn een deel van het lich
aam van de Apostelen genoegzaam om daardoor de 
gemeenschap met H em af te beelden •an hun ziel 
eu lishaam beide. 

Ditzelfde beginsel, dat een deel geldt voor het ge
heel werd ook t-0egepast bij de Oudt.estame-rltiese rei
nigingen. De verontreinigden door a.a.nraking met 
een dode werden op de derde en de zevende dag \an 
de reiniging/ met water besprengd, waarin een wei
nig asch •an de jonge koe werd gedaan. Deze be
sprenging· geschiedde gewoonlik op het hoofd en de 
klederen van de te reinigen persoon, waarbij di& de
len golden voor het ganse lichaam. Deze besprenging 
nu wordt Hehr. 9 vs. 13, 14 beschouwd als een >oor
beeld van het blood ¥an Christus , dat ons geweten 
(bewustzijn) reinigt van dode werken in de weder
geboorte, en waarbij aa.n de besprenging des Doops 
moot gedscht wordf;n. ~ 

Voorts geldt de regel: een deel voor 't. geheel 
van het licha.am ,bij de" zalving. De hogepriester. 
de koning en soms ook de profeet, werden met olie 
begoten op het gehele hoofd, maa.r de Leviet.en wer
den alleen a.an het \oorhoofd met olie bestreken _ 
(Ps. 133). Deze olie was het teken, dat hun gehele 
ziel en !ichaam met de Heilige Gee;t ,ervuJ.d wer
den. 

De delen >an het lichaam, die het geheel moesten 
ver>angen werden echter niet willkeurig uitgezocht. 
Blijkens Lev. 18 moest bij de wijding nn een 
priester het zoenbloed gestn:ken worden aan het 
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recht.eroor, de duim van de rechterhand en de grote 
teen van de rechtervoet. Het oor werd daardoor ge
heiligd om Gods W oord te horen, de hand om: het 
Heiligdom t-e dienen en de voet om het goede te 
boodschappen. Deze daad wardt genoemd "heili
ging", dat is vervulling met de Heilige Geest, welk 
woo~ in het N . Test. meermalen >an de H. Doop 

.gebruikt wordt. Waarom zou dan bij de heiliging 
door de Doop niet het voorhoofd, a.ls deel van 't ge
hele licha.am m o g e n g e 1 den? 

Gaat de Heere zelf ons niet voor in dit gebruik, 
. waar Hij bij de Besnijdeilis slechts een .klein deel 

van het kind liet re.inigen ten teken dat het 
gehele Iichaam en de ganse ziel door de we
dergeboorte gereinigd waren? (R.om. 2 vs. 29) . In 
overeenstemming daarmee noemt Paulus dan ook de 
gehele Jood "boonijdenis" en de gehele Heiden 
"voorhuid", (Rom. 4 vs. 9). God kiest opzett-elik 
da.t licharunsdeel uit, dat als de ha.ard van het 
blood de Israeliet heenwees na.ar zijn ziel (leven), 
want het lagere !even is in het bloed. 

Tans nu de Kerk des Heeren tot de st.a.at van een 
volwassene is gekomen (Gal. 4), rekent God met on_:_ 
ze gevorderde kennis, volgens welke het zenuwst.el
sel, waarvan in het voorhoofd de verbindingscentra 
liggen, het leven draagt, meer nog dan het blood. 
In de profetie Ezech. 36 vs. 25 wordt reeds daarvan 
gesproken:_ "Dan .zal ik rein water op u spren,,<>tm, 
en gij :rult rein warden.' ' Ook noemen beide Paulus 
en Petrus door de H. Geest de Doop, de bespren
ging des bloods van Christm: H~r. 12 vs. 2'{. en I 

Petr. 1 vs. 2. 
H et bezwaar hi_ert.egen ingehracht, dat het Griek

se woord "rantismos" (besprenging) oorgens "bap
tismos" ( doop) \ervangt, ja zelfs een tegenstelli:ng 
daarmee rnrmt, is gemakkelik -op te los&'!n. Im-
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mers staat Lev. 2 vs. 17 " ind.open" (Hehr. thahal), 
een begrip dat Mat. 26 vs. 23 door het Griekse "em
bapto" wordt weergegeven. Dit woord betekent blij
kens 2 Kor. 5 •s. 14 rich onderdompelen onder wa
t.er. H et oude Testament -heeft geen enkel woord 
voor "dopen" (Gr. ba.ptidzo), omdat eerst onder 
' t N. Tesfament de Doop is ingesteld. Onder het Cu
de Testameiit betekent indopen zelf in het water 
gaan en zich daa.rin wassen. 

De H.- Doop bet.ekent echt.er door Christus gerei
nigd te_worden va.n de zonden, en deze da.ad sluit 
niet ~an l?ij de 0. Test. wassingen, maar hij de 0. 
T est. besprengingen ,die Exod. 24 door Mozes en 
bij \'erontreinigden door een priester we~den voltrok
ken. De N. Test. besprenging tot ontzondiging wordt 
een-enkele maal "wassing" genoemd, n.l. H ehr. 10 
vs. 2'2, 23, waar besprenging van-de hart.:n (Gr. 
rantidzo) en wassing nm het lichaam (Gr. luo) pa
ralel zijn. Het Gr. woord "baptidzo" dat betekent 
wassen is dus oneigenlik op de Doop o•ergebracht en 
staat meestal met een bijrneging, n.l. et::n wassen 
ter ontzondiging ( doop der bekering) . Maar het 
woord "besprenging" klinkt de Jcod in het oor als 
de ontzondigende daa<l va..Ii de priester. Dit woord 
•erklaart dat de zonde melaatsheid (Jes. 64 •s. 6) 
en besmetting van een dode (Raggai 2 vs. 14) is, en 
dat Jezns de Hogepriester is, die alleen ons kan rei
nigen va.n de zonde (Hehr. 2 vs. 17). 

Hierin nu komt de grote tegenstelling aan. de dag 
tussen de \"\ ederdopers en de Gere>formeerden. 

De \\ ederdopers -beschouwen de Doop als een 
daad >an de mens. Nadat hij door dadelik geloof en 
door bekering Christus gehoorzaam geworden is, zet 
hij het zegel daarop doo.r rich te lat.en onderdompe
len. Ernnals de Israeliet bij de oudt.estamentiese 
'\\assingen en reinigingen is hij zelf allermeest. de 
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han~elende persoon. Wie hem doopt, doet er weinig. -
toe; de rneeste l}ederdope.rs erkennen geen georden
de leeraars. De gelovige laat zich dopen, hij doet 
daardoor belijdenis rnn zijn zonden en bidt om de 
reiniging daarrnn door J ezus bloed . Het werk Gods 
staat op de achtergrond, want hij bezit alreeds we
wedergeboorte en dadelik geloof. 

Indien de W ederdopers 't werk Gods in de Doop 
op de voorgrond plaatsten, zouden zij geen bezwaar 
hebben tegen de kinderdoop . Immers geYen velen 
.-an hen het H. A vondmaal aan zeer kleine kinde-

-ren. Maar opdat het menselik werk groter en heer
liker uitkome, latcen zij de kinderen wachten tot de 
tijd ·rnn de rijpheid des levens op hun Doop. 

De Gereformeerden beschouwen de Doop aller
eerst als een daad Gods. Christus, Gods Zoon, doopt 
ans door zijn wettige dienaren. Christus als pries
ter ontheft ons nm de zonden door besprenging met 
zijn bloed, dat doo1-het water wordt afgebeeld (1 
Joh. 5 vs. 7) . Christ us wijdt on.s tot koningen e.n 
priesters, door de zetel rnn ons bewustzijn in 't 
rnorhoofd a.an te raken met zijn bloed en ons te zal
YEn met. zijn Geest. Zo reinigt Hij ons geweten ( dit 
i5 het bewustzijn) rnn dode werken (Hehr. 9: 14) . 

Daarom heet de Doop 1 P etr. 3 n. ill een vraag 
(Ietterlik eis) van een. goed ge~eten t-0t God . om
dat God daarin \erkla.art, dat Hij ons van de eeu
wige dood gered hee.ft, op welke verklaring wij 1."Un
nen pleiten, zoals Ps. 81 vs. 12 zegt: 

Eist 'an Mij vrijmoed.ig, 
op l\.fijn trouw Verbond . . 

Gelijk de oudtestamentiese priesters gewijd wer
den aa.n God door besprenging en zalving op het 
voorhoofd, zo wijdt Christus de kinderen des ver
bonds door de bespr61ging des Doops t-0t een ko
ninklik. _priesterdom. 
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