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VOO R BE R ICHT. 

W a.arde Lezers (essen) ,-

Heu is onzo hoop, da.t.. iudieu de H eer ml, in de niet 
•t:rr.s wc:komst- n-annee.r di·uilosren weer uormaal zijn- een 

book zal Yerschijnen , getiteld : .. De H eiligmaking a.fgebeeld door 
de Doop. '' 

Het boek bevat 2S hoofdstukken ; 23 zijn gewijd aan de 
verklaring >an het geheim, hoe tot ea.n O\ erwinnend Je, en in de 
heiligm aking te komen, m.a.w. hoe men het ona.fgebroken " Blij 
\en in .Jezus" kau bereiken en bewaren, dat de on\·erbiddeli
ke \OOrwaarde is om niet beschaamd gemaa.kt te word.en van 
H ern in Zijne toekomst (1 J oh . 2:28J . Een hoofd.stu.k wordt 
gemjd a-an de inzegening of toowijding van kinderen, en vi'31' 
aan do ,·orm des Doops . oi wijze waarop hij behoon to<.-gt:diend 
te worden. Deze brochure bHat twee n n de 28 hoo£dsrukken. 

Xaa.st Uod, zijn wij geheel afhanke:lik • an de "·elwillend
heid Yan de liefuebbers der waarheid om ons te helpen dit boek 
:1m 1len 111an te brengen_ Ons niendelik >erzoek is dUA, dat 
on:ze le:zers en rrienden ons de adressen willen sturen van men
s.an de man te brengen. Ons n ·iendelik verzoek is clfu-, 1ia.t 

ei· 1:ans bc,;uw<: die belangstelling op te ~-ekken. 

Dt- aili·t-s,,en mot:ten duilelik en Yolledig op een .::nndoppe 
geschr~\i::Il eu aan ons \ t:r zondcn worden, zodat wanneer het 
boek ger et?(l i , wij e1· t:-en kennisgHing kun.nen indoen. frun 
h ·re.n cu op de post d0€n. 

~lei; dt: hoop en nrwachting dar. U uit liefJe: tor ouze 
Heer en Zijne waarheid , ons deze klein clienst zult be\\ijzen, en 
ti bij voorbaat dankende, en Gods z6gen toewensende, noemen. 
wij Oil:> · 

De uwe in de liefde en gemeenschap \8.0 Christu.s, 

JOHA~ES B"C"CELER. 

50 Barnes .Rood, B rixr-0n . 

. Johannesburg. 



HOOFDSTUK I. 

WIE MOET MEN OOPEN?. 

In fen rnrig hoofdstuk hebben \1·ij uit een boek >an Dr. 

Andrew Murray, " Het Nieuwe Len.n" , aa.ngehaald hoe hij van 

de doop spreekt als ene werkelike L"N"DOMPELING in het wa

t.er, en er in ONDER TE G.l.A.i."{, maar dat hij terz-elfder tijd in 

ene kantt.ekening de kinder-doop zoekt te rechtvaardigen ; wij 

hebben wen beloold om later die kanttekening in ha.ar geheel . 

over te !lemen , zod.at de lez6r zic:hzelYe kan o•erruigeu. dat wij 

in onze dis1.llSsie er owr hem laten recht geschieden, en het. 

verba.nd geen geweld aandoen. 

Deze belofte willen wij nu vervullen. en de lezer aant-Onen, 

da.t de poging om de Zuigelingen-besprenging te wille.n verzoe

nen men de Doop der gelovigen op de dwaling der Roomse Kerk 

rust, die meende da.t de bekering der wereld, onder de Paus als 

de zichtbare -.ertegenwoorcliger •an Ohristus op aarde, in deze 

bedeling zou pl.a.at.I; vinden, en gevolgelik, niet alleen d·e vereni

ging van staat en kerk t-0t vrucht zou hebben, maar dat alle 

koningen hen gezag •an de Paus zouden erkennen.. Indien de 

hervormers deze dwaling ingezien had.den, zouden zij niet de

zelfde fout herhaald hebben, door sta.atskerken te stichten. ge

lijk dit in Duit&and, Holland, Denemarken, Noorwegen en Zwe · 

den, Engela.nd en ~chotland en elders geschied is. 

Er is, weliswaar. een b:eweging op touw om a.lie 1:trk,..11 1lie 

verenigd z.ijn met stalien t.e scheiden, zoa.J.s het reeds ge.schiad 
is in Z.uid-_lliika., ma.ar dit is niet het gevolg van een beginsel, 

masr uii; oorzake van de j aloozie onder de verschillende kerkge-
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Het boek bevat 28 hoofdstukken ; 23 zijn gewijd a.an de 
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JOR-.\~ES B'CCHLE.R. 

50 Barnes Road, Brixmn. 

-Johannesburg. 



HOO:FDSTUK I. 

WIE MOET MEN DOPE·N?. 

In een rnrig hoo£dstuk hebben \\-ij uit een boek van Dr . 

Andrew Murray, " Het Nieuwe LeYe.n" , aangehaald hoe hij van 

de doop spreekt als ene werkelike INDOMPELING in het wa

ter, en er in ONDER TE G_\AJ.~, maar dat hij terz-elider tijd in 

ene kanttekening de kinder-doop zookt te rechtvaardigen ; wij 

hebben toen beloofd om later die kant:tekening in haar geheel _ 

over te nemen , zodat de lezer zichzelYe ka-n overtuigen. dar \': ij 

in onze diskussie er OYer hem laten recht geschieden, en het 

verba:nd geen geweld aa.ndoen . 

Deze belofte willen wij nu verrnllen, en de lezer aant-0nen , 

dat de poging om de Zuigelingen-besprenging te 'Jillen verz.oe

n·en met de Doop der gelovigen op de dwaling der Roomse Kerk 

rust, die m eende dat de bekering der wereld, onder de Paus als 

de zichtbare vertegenwoordiger van Chr:istus op aarde, in deze 

bedeling zou plaat.s vinden, en gevolgelik, niet alleen de vereni

ging van staat en kerk r.ot n:ucht zou hebben, maar dat alle 

koningen het gezag van de Paus zouden erkennen. Indien de 

hervormers deze dwaling ingezien had.den, zouden zij niet de

zelide fout herb.a.ald hebb~, door staatskerken ta stichten, ge

lijk dit in Duitfila.nd, H olland, Denemarken, Noorwegen en Zwe 

den, Engela.nd en ~chotland en elders geschied is. 

Er is, weliswa.ar. een !>eweging op touw om alle ktrh11 die 

verenigd zijn met statien te scheiden, zoals het reeds geschied 

is in Zuid-Afrika, maar dit is niet het gevolg van een beginsel, 

maar uit oorz.ake van de jaloezie onder de verschillende kerkge-
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.nootschappen, en gevolgeli.k heeit deze \ereniging van kerk en

staat niet opgehouden te best.aan, m aar, zoa.ls later zal blijken , 

slechts haar vonn veranderd. 

Het is een merk-waardig ieir dat alle voorstanders van Zui

gelingen-besprenging haar op deze dwaling bouwen , want zij 

gronden haar alien op de besnijdenis, en die kan slechts toege
pa.st worden waar staat en kerk verenigd zijn ; dat de meest.en 

dit onwetend doen, doet niets ter za.ke. 

Dr. Murray sch.rijft op bladzijde 189 als \Olgt.: " E n wat 

moeten wij nu van de kinderdoop denken? Met de verzekering 

dat zij zich alleen a-an Gods wooI"d houden roepen ons de Bap

tist-en toe: gij h-u.nt gene enkele plaat6 in de Scbri:ft aanwij~en 

waar nm de doop der kleine kinderen wordt gesproken 

Ons antwoord is dat ons dit wel ter dege door de Sch.rift 

wordt geleerd, wel niet door enkele teksten, maa.r door haar ge

heel. De reden waarom de Here J ezus de kinderen niet ge 

noemd heeR, was omdat bet ten enemale onnodig was. Van de 
tijd van Abr aham af had God Zijn volk ingescherpt dat in Zijn 

ye:rbond Hij ouders en kinde:ren altijd samen rekende. Hij rum-
.. delt niet met enkele personen alleen , ma.a.r met h uisgezinnen : 

het geloof van een vader gold ·rnor het kind zolang het kind het

verbond niet verbrak. 

a. In Abraham kreeg Izak, in elke vader onder het volk van 

Israel, kreeg zijn kind deel aan de verbondszegen, en d.aarom 

aan !let \erbondsteken. 'Ik zaJ. Mijn verbond oprichten tusli;en 

:Mij en tussen u, en u zaad na u, om u te zijn to~ een God, en 

u w zaad na u.' 

b. Evenzo werd bij het Paaschfeest bepaald, dat a1s een 

vreem.deling zich bij het volk voegen wilde, alles wat mannelik 

is bij liem moest oosneden wocden (Exodus 12 :48). Tot op de 
tijd van Chri6tus was het ene uitgemaak-te zaak, dat als iemancl 



fot Gods \Olk behoorde, of zich bij Gods rnlk voegell wilde, zij

ne kindertjes met hem werden opgenomen. Zo de Heer d.it had 

willell veranderen, dan was er een oitdrukkelik bevel toe nodig. 
c. H oe uitdrukkeli.k >erklaarde de Heere J ezus rnn de kin

deren, 'derzulken is het koninkrijk der hemelen. ' En onder het 

koninkrijk zou de \1ll t d" uiet he.: ·rnorreeht hebben, ah: chr~ten, 

dat hij als Joocl had? ~een, het \erbond rnn _.\braham wordt 

llog bevestigd \all kind tot kind. 

d . Het antwoord \all Paulus aall de stokbewaarder beves

tigt het voortduren \all wat God ingesteld had: 'Geloof in de 

Here J ezus , en gij zult zalig worden en uw huis . ' Al waren er 

gene kinderen in dat huis, het bevestigt het beginsel, God han

delt niet met enkele personen , maar met huisgezinnen. 

~ e . Daarom zijn uwe kind.eren heilig, _·Us het kind zelf hei· 
lig is, heeft het van zelf recht op het heilig verbon<l.steken. '' 

Dr. Murray bouwt de Kinder-Doop op het feit dat God niet 

met enkere personen alleen handelt, maar met huisgezinnen . 

"Heli geloof van een 'ad.er gold voor het kind, enz .' · 

Deze stelling is rnlkomen korrel.-t, met betrekking tot het 

Oude Yerbond ; of zij echter ook >an toepassing is onder het 

N.Verbond, en de grondstelling rnn de Doop kan uitmaken, >Vil 

len wij_ nu onderzoeken. 

Wij willen bij de aanvang de aandacht van de lez~ bepa

len bij het feit , dat aan Abraham nakomelingen beloofd werden 

van twee geheel afzonderlike za~en. Het ene, een aards zaad 

dat ont.elbaar zou zijn gelijk het stof der aarde (Gen. lG: 13). 

en waarvan de belangen beperkt zijn tot dBzt) aarde, verwant met 

hem dool' lichamelike of llleselike &eboorte. Het andere zaad. 

ook ontelbaar, maar vergeleken bij de sterren des hemels (Gen. 

15 :5), en zijn belangen geheel gekoncentreerd in de hemelen, 

en met hem Vel'want door ene ge}>oorte uit de Geest. 



Het aardse mlk had z.ijn oorsprong m het licha.melik of 

vleselik nderschap van Abraham; terwijl het hemelse het zijne 

heefu door middel van bet 'ergot.en bloed 'an Christus. Het 

eerste hill! ene geschieclenis 'an Abrahitm tot hunne \trsvrooi

ing onder de volken- ene geschiedenis die ne><J ffee1· >enat zal 

worden door de vervulling, in Gods getrouwbeid, Yan <le eeuwi~e 

verbonden: Het andere •olk heeft een Yluchtige aanlse pel· 

grimsreize van het kruis tor op het tijdstip. ~anneer hun getal 

vol is, en zij opgenomen worden, in de t\-o!ken de b:ruidegom te 

gemoet om mer. Hem te hu~·en. en \-oor eeu~-ig mer de Heer 

te zijn ( 1 T.hess. 4: 13-17) . 

De iezer mene niet da.t dit onderscheid ene Yerzinning i:S 

uit ow:; eigen brein ; geenszins, het is een onderscheid door de 

;johrift zelf gemaaJd; ~n een J ood die het in het openbaar 

is, en de besnijdenis ondergaan heeft; die in het vlees is, en dt 

J oo<l die het in bet verborgen is ; en de besnijdenis des hal'ten 

deela.nhtig is in de Geest" (Rom. 2: 28, 29) ; tussen hen die 

slechrs uit de basnijdenis pjn, en hen, die ool\ wandelen in de 

voetstappen van bet gelcof van Abraham (Rom. 4: 11-H) . ; 

tussen de klnderan d€:$ vleze:: e ::i li·z kinder~n der beioftenis 1 P.o

meinen 9:C-8; Gal. 4:20---31 ). 

Een weinig nadenken zal de Iezer overtuigen, da.t de besnij

denis in bet v'lees ene instelling was die slechts van t(){>passing 

kon zijn onder ene Theokratie, waru.- het Hoofd der Kerk ook heli 

hoofd •:ID de Staat is : een i'egeringsvorm, waaronder ene de-.e

like gi:boon:e niet alleen recht ga.f op lidmaatschap •an dt:i ~ taar, 

maar ook op rh1 t \·an <le kerk : en ge rnlgdik 1n 1s <le besnijdenis, 

toen de Theokratie t-en einde 1.\\am, niet meer •<l.Il roepassing : 

daarom zeide de _-\postel: .. Ik t)etuig we<lerom aan een iegelik 

mens, die zich laa.t besnijden, dat. hij een scbuldenaa.r is de ge · 

hele wet t'6 doen ; Christos is u ijdel geworden" (Gal .. :; : 3, 4 J. 



De Besnijdeni.:5, de Wet, of bet; O.Verbond staan of vallen 

-saam, zij worden in de brief aa.n de Galaten gebruihi; als Ycr

msselbare termen, zij zijn alle teniete gedaan: "ant bet eind~ 

der W eu i:S Christus, tot rechtnardigheid een iegelik die ge 

loo~"' lP.om. 10:4); 7:4; 2. Kor. 3:0-11) . 

Men zou meneili dat deze ·twee aangehaalde teksteu moesten 

voldoende geweest zijn om de >oorstanders ,·an Zuigelingen-Be

sprenging te o\ertuigen dat de irrstelling des Doops niet kan ge

-regel~ worden >olgens de voorschriften der besnijdenis, ene in· 

-stelling die a.fgescha.fi is; ma.ar daar dit getuigenis der Schritt. 

niet aangenomen wordt, zijn wij \erplicht deze zaak >an stu.k 

tot stuk uit •e pluizen. 

Ouder de Oude Bedeling was Gods Verbond me~ Abraham ge

m.aak-t >oor hemzelven en alien die Yleselik uit hem geboren wu

den woi!den. Hct :>preekt nmzelf dai; ender zulke omstandight:

den .. Het geloof nm de rnJer gold YOOr bet kind·· . ell &r rnor 

hct aiil'dse zaad, rergelekan bij het stof der aarde, de rnder in 

dit 1·ei·bond gelovende, het kind uitsiuit4.k op <liens geloof :Je

snede.n werd. Hier kon gene sprake van galoof als ene konditit: 

zijn \aD. de zijde des kinds, "Want het had uit. de aard der zaak 

.geen zeggenschap in zijne eigene geboort.e, !let "·erd dit ,·erbond. 

deelachtig uitsluitelik op grond rnn zijn ...-leselike geboorte, en 

was dit v~rbond dus erfelik geheel op grond •an zijne afkomst, 

en kon het het •erbondsteken slechts ontvs.ngen op het geloof 

>an de \ad.er, zonder geraa<lpleegd te warden of dat z.ijne in

st.em.ming kon erlangd worde.n. 

Is dit echter nu ook het ge\al met de hemelse nakomelin

.gen van ..-\braham die vergeleken worden met de sterren des he· 

mels? Dr. 1furray meem. d.3t dit wel het geva.l is, en hew~: 

"''Dat zo de Heere <lit had willen rnranderen, dan was el' ee.n u.it

-Orokkelik bevel toe nodig. '' 
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Ons antwoord is: Dit "uitdrukkelik beYel" wordt ons po
sitief in Let Y Testament in ondubbelzinnige en nad..-rukkelike 
bewoordingen gege>en. En cl.it bevel is slechts ene samenvat
ting •an wat ons door de gehele geschiedenis van Israel geleerd 
wordt ; maar door dit ondersdheid dat de Schrift rnaah.'t tussen 
het aardse en het hemelse zaad. van _.\braham niet in acht te ne
men, heeit men diu bevel owr het hoofd gezien. 

Wij hebben gezien, dat de geboorte .an Izak, de stam.va.der 
>au het aa.rdse Yc11:. c.•en Yoor:::telling is ':an c.le wijze, waaJ"
op elk licl rnn bet hernebe Yolk gebon·n \\·otdt.. H ij werd ge
boren uit onn:uehtbare ouclers, wier t eelkrachten geheel ver 
stonen \rnren (Rom . 4: 19) . Zijne geboorte kon dus slechts 
plaat.s Yinden Joor een openbaring \·an Gods boYennatuurlike 
kracht, doordat zijne ouders Gods belofte geloofden. Daar hii 
echr-er niet het hemelse zaa.d zelf was, maar slechts een type 
daai-,an, zijn al zijne nakomelingen slechts "Vleselik geborer:., 
en nief doer hE:t geloof in de bovennatuurlike krachts Gods op 
grond rnn Gods belofte, gelijk cl.it met hem het geval was, an
ders moesten immers al de vaders en moeders in Isreal on
vruchtbaar geweest zijn. 

Met het hemelse rnlk is <lit echter wel degelik het geva1. Wij 
moeten alle kinderen der belofte zijn, gelijk Izak 1Gal. 4 :28) . 
Wij worden alien uit een onn-uchtbare menselike namur gebo
ren, door de bo\·ennsnmrlike krai::ht dE-S Reiligen Ge.estes. Zo
dra wij in Christus, G<><hi gave, geloven, en Hem aannemen 
(Joh. 1:12; 1 Joh . . }: l ) omvangen wij de macht om kinderea 
Gods te worden. 

Let nu op her gewichtig on.d.;rscheid: Ternijl het gehele 
a.a.r<lse volk zijn Yleselik ontst.aan te danken had aan het gelooi 
>an Abraham, had echter geen enkele Israeliet zijn geboorte.t<: 
danken aari de medewerking van zijn persoonlik gelooil Dit is 
-=~hrer een off>ermijclelike- b:onditie in de geboorte van h:et he
melse volk! 

Gelijk Izak zijn vleeslik ontstaan te da.nken had aan het ge
loof van zijn "Va<ler _-\braha.m, zo ook hebben ";·ij ons geestelik. 



11 

ontsi:aan te danken aan Chrisms onze geestelike stam:rnder 
(Rom. 3:21, 26 ; Heb. 2:13, 14) ; ma.ar nog daarenboven kun 
nen wij niet geboren worden, zonder de 1.ritoefening Yan ons per· 
soonlik geloof in Clu-istus (Gal. 3 :26; ~fa.rkus 16: 16) . 

Wij willen klem leggen op dit gowichtig onderscheid : On
de1· het aardse Y·:>lk heeft he·: kincl zijn geboorte uitsluitelik te 
da.nken aan zijn rnder en moe<ler, &n onn-.rngt hij het teken des 
verbond.s op bun gel-Ooi ; tenr:ijl ender bet hemelse -rnlk, de 
geboort.e van ' s mensen zijde ook >an de persoon zeh·e af
lw.ngt. mHlt het Yindt pla~ns . als een ge,·olg- n1.n pa·soonlik ge
loof, en kan dus eerst plaa.t.s vinden :r;i.adat men het djdperk \an 
onderscheiding bereikt heeft, dat aau Go(l dleen bE·ktnd i:-;. 

maar door de omstai1llers bespemd wonlt door de· openba
ring van geloof; en kan de hemelse of geestelike zuigeling 
het teken des verbonds slechts om>angen na de uitoefening 
ya.n p€rsoon1ik geloof. (Gal. 3 ::2<}. :21 \ . 

In het optrekken van een verbond of komrakt zorgt men 
vooral dat de kontrali:erende partijen duidelik aangewezen 
worden, er moet >olkome zekerheid zijn wie bedoeld wordt. 
In dit >erbond n-a,; de Hert? God . de ene Part.ij , en een , 
Yleselik geborene uit _.\brab.am de andere Partij . Bij "\V-i.e 
zal nu de voikemene zekerneid geYonden worden dat deze 
laatstgenoemde partij werkelik een de:selike afsramm eling van 
_.\.bra.ham is? 

Wie anders dan de oud.ers konden hier zekerheid van heb
ben? De zeke1:heid van hec kind kon immers nooili op iet.s 8.11 -

ders rust~m da.n op het getuigenis der ouders ; en was het dus 
niet alleen pas.send, maar eisten al de omstandigheden dat 
hlj dit ueken des verbonds ontva.ngen zou op het geloof van 
zijn vader ! Het spretkt rnnzelf dat hier het geloof \&Il den 
>ader gold voor zijn kind. " 

Ma.ar in her geestelike Iran dit gee~ins .het ge•al zijn; 
want, daar wij niet geestelik kuunen geboren worden uit 
vleselike ouders. kan de zekerhei<l. niet bij hen gevonderr wor 
den, maar bij den persoon in wiens hart de geestelike wed:er
geboone plantsgen>nuen heeh, tll nurmu-lik m de · t:erste 
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pla.at.s, bij zijn geestelike ouders . En wie zijn zij? De Heere 
.Jezus is de tweede Adam, en dus onze geest.elike stamvader, 
en daarom lezen wij dat Hij t-0t Zijn Vader zeide : "Zie daar, 
Ik, en de kinderen, die God )Iij gegev.,u heeft · \llE:iJ. ::2 :13 ) ; 
wij zijn dus geboren van Hem die genoemd wordt "h'et Woord 
Gods" (Joh. 1:1-14; 1 Petrus 2:2"2), en de Geest Yan God 
-indien mj ons Yan zulk een beeld durven bedienen--speelt 
in deze geboorte de rol van m~der ; en daa.rom mag het. tee
ken des X. Verbonds-de Doop, slechts toegediend worden op 
het getuigenis van de Heilige Geest en dat ni.n het hart waar
in de wedergeboorte plaats heeft gevonden ; en moet het dus 
iemand zijn die met de _-\postel kan zeggen : " Wij '\\·eten d<:',t 
wij uit God zijn' · (1 -Joh .. :; :13, 19) en : " Gods Geest getuigt met 
onze geest rfot '\\ij kinderen Gods zijn·· (Rom. 8:1±-10) . ) 

Kan iemand deze getuigenis niet geven, bestaa.t er geen 
zekerheid dat hij aanspraakt heeft op dit \erbond; integen
deel is dit een bewijs dat hij nog ee.n onderdaan is rnn het 
rijk der duisrernis; want: " Die in de duisternis wandelt. 
weet niet waar hij heengaat : wa.nt de duist€rni6 heeft zijn 
ogen verblind" (1 Joh. 21l) . God heeft er ,-oor gezorgd <lat 
er in het ha.rt van ieder deelgenoot in <lit >erbond , niet de 
minst.e onzekerheid zou zijn, want zij "-orden: " ~ad.at zij 
geloofd hebben, verzegeld met de Heilige Geest der belofte ; 
die bet onderpand is van onze erfenis, tot de \erkregene ver
lossing, t-0t prijs Zijner heerlikheid" (Efeze 1:13, 14); en 
daa.rom ook: · 'Zo iemand den Geest Yan Christus niet heeft, 
die komt Hem net toe" (Rom. 8 :9) . 

Noch het pleit-en Yan _\bra.ham ,nooh zijn geloof kon zijn 
vleselike zoon Isma.d, in een geestelik kind Yeranderen ( Gai. 
4:22-14 ; Gen. 17:18), en de geheele gesc-hiederus bevestigt 
dit beginsel. Wij he~en dus nog \OOr wij het uitdrukkelik be
vel er tegen behamf ld hebben, ten >olle bewezen dat in het 
Nieuwe Verbond het geloof van den vader met geldt voor zijn 
kind. 

Dat wij, aardse ouders. ons mogen en behoren te st.ellen 
-Om als instrumenh:n gebruikt te worden om gelovig te bid-
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den en te werken voor de bek,-,r~g onzer kinderen, is eene
heetlike en Yertroostende waarheid ; maar dit is geen.szins ons 
uit-sluitdik Yoorrecht: op grond van verwantschap ; anderen 
kunnen. en. worden ook dil.-ITTjls hoen·oor .gebrui1.'"t. Helaas( 
Lla.., wij ouJers hienoe dikwel;; zo ongt-::,chih.1: zij u <lat de 
Here YOOt dit <loel arn1er_.n meet gebruik~u. indi~u ouze kin
deren oot bekering zullen komen. 

Wij willen nu de >erzen aanhalen, waa:rin het '' uitdruk
kelik bevei" voorkomt dat ons wrbiedt om de verbondsre
geling rn-n het aardse >olk toe te passen op dat van het he-
melse:. Johannes schreef met betrekking rot Christus : " llij 

is gekomen for heb Zijue-h et aardse volk- maa.r de Zijne 
hebben Hem nieu aangenomen . 1Iaar _ zovelen H em aangeno
meu hebben-het hemelse rnlk.-:..ruen heefo hij maoht gege
't-n hiutitren G~ tt:- \\Tl'llc:ll . !J:illh::lik .lie in Zij11 xa~;!l ge-
loven ; welke NIET zijn uit de bloede, noch uit de wil des 
vlezcs, noch uit de wil des mans, :\L\ .. AR l"IT GOD GE 
BORE~ zr~-- (Joh. 1: 11- 13) . 

Hier word& het onde1'5cheid mssen de oorsprong rnn het 
aa.rdse en <lien 'an her. hemelse zaad nadrukkelik aangetooud, 
c-n <lie nm:e me& elkander in regenstelling geplaarst, en wordt 
on.s gezegd. dat het. hemelse zaad :\!ET IS l'IT DE B LOE
DE-a.fk:omst-ig uit gc?loY)gtc- ouders- nod1 uit Je wil des vle.
Zt:>:>-b. r. wa!::; lsmaci ia:: 1le nucl!r, <;Yu,;; van <lt- d1:eslike '\\il 
van _-\braham en Sara, om een goddelik zaad te verwekken
noch ufo de 1\-il des mans-zoels b. Y. de -dienst.knechten die 
door hun hereu besneden "'-erden, en dus door hun ffil llan 

dit verbond deel kregen. :\Let een woord : Van hei; hemelse
Zaad zijo alien uitgeslot.eri. die niet direkt van Christus de 
macht ontvangen om kinderen Gods te worden , door H em per
soonlik aan te nemen en in Zijne Naam te geioven. 

Daar nu de be:;nijdenis aan het aardse zaad niet kao t-0ege
dien<l worden >Oor de geb(};)l'te. en de geestelik1:: l!::rai!li-=t niet 
kan geboren wortlen ,1~t lle bioede, of Je wil d1t:> d~ze-s . of 
de wil des muns : maar s is-:ilits doo~ Chl'istus aan t e nemen 
en in Zijn Naam te geloYen. is het zonnek!aar. lfat om d~ 
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doop-het teken -rnn bet :K.Verbond- aan iemand te bedie
nen, v6or dat hij getuigen kan, <lat hij door persoonlik ge
ioof in Christus wedergeboren is tot een geestelik kind ' an 
Abraham, even ongerijmd is en op hetzelfde zou neerkomen, 
aJs zou men een vleselike lsrae!ier willen besnijden voor hij 
ge.borert is. In het ecr,,tt, gev<'l zou '.ie~ Yan nul en geen waarde 

_ zijn, \Yant cle werkelikheid zou geheel gemist worden, en in 
ht-t laatste gernl een onmogelikheid! 

"Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig wor 
den", is het onveranderlik beYel voor hen die de jaren van on
d:erscheiding bereikt hebben; en voor m en dit tijdstip be
reikt heeft, is de doop van geen betekenis, en da.arom ook 
vindt men er geen bevel voor in Gods W oord. De t.oestand 
der kinderen voor zij persoonlik geloof kunnen uitoefenen be 
handelen wij later. 

L aat iemand nu in he.t. licht rnn het voorgaa.nde doe 60ste 
t-Ot de 73ste vragen en antwoorden rnn de 

HEILELBER(j::>E - K_\TECHIS:3fCS 

woo.rill de Doop behandeld wordr, oplettend bestuderen, en hij 
zal daa.rin posit ief een schriftuurlike verklaring van de doop 
vinden, voo:r geestelik geborenen, en dus voor het hemelse 
7.aad; maar leest hij rnort en komt tot de 74st.e vraag en haar 
a.ntwoord, waarin de doop va-n zuigelingen behandeld wor<lt, 
da.n zal hij even duidelik bemerken dat het uitsluitelik op het 
aa!dse zaad van toepassing is , en bet rnorschrift volgt van de 
vleselike bemij denis; i:n ~<lat meIL dt doop hier gebruiken wil 
gelijk de besnijdenis, om de kinderen der gelovigen te onder
scheiden van die der ongelovigen, duidelik aant.onen.e.nde dat 
het eM instelling is, die l'USt op de bloede, vleselike afkom.5t 
van gelovige "ouders-wa.art~gen een uit<l.rukkelik bevel is, en _ 
da.t het niet ru<St op persoonlike too-eigening van Christus e.n 

geloof in Zijn naam; maar op <lit punt kom en wij later terug. 
Dit is oak het geval met betrekking tot het Doop-Fornm 

lier. Indien men het woord " besprenging"-da.t ene klaa.r-
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blijkelike inlassing is-zou uitla.ten , en de lett-er ' · e " in her. 
woord~ · 'en., zou verande.ren in ene " i " zodat de zin da!l 
leest;: '· Dit leert ons de ondergang " in"' hen· water"' , dan zou 
de lezer >inJen <lat het een allE-l·-h-rach tigste opsomroing i;; 
van de drie st0kken verYau in de hoofdsom 'a.n de leer des 
doops: maar uitslaite::ik ¥~n taepa..."Sing voor geestelik gebore
nen, d . 11.z. rnor bet geesr.e-lik zaa<l Yan .-\b-raham . 

l\Ia.ar zoclra hij het einde bereikt heeit 'an die drie sruk
ken, en hij met het betoog begint, over het dopen van zuige
lingen, dat aldus begint : ''En hoewel onze jonge kinderen de
ze dingen niet verstaan, enz." dan zal hij dadelik bemerken 
dat men de grond, -waarop het ontsuaan van het hemels ~olk 
rust, verlaat, en de instelling -.erschuift naar de grond -.an 
het O. V erbond, \\aarop het ontstaan -.an het v 1 es e 1 i k e en 
aardse -.olk rust. En dit is letterlik wat Paulus noemt : " i\f et 
de Geest beginnen, en met het vlees -.oleindigen" (Gal. 3:3L 

Door het onderscheid t ussen bet vleselik, aards -rnlk, en 
het geest.elik, h emels volk uit het oog te verliezen, en ene in
stelling voor het hemels zaa.d t.e willen regelen volg~ de .-oor
schriften van ene instelling bestemd voor het aardse volk, 
heeft men de grootste harrewarrerij in het prak--ties leven dcir 
ke>rk ver oorza.ah-t. 

Neem b .v. bet geval der ouders.t Volgens het laatst€ ge
deelte van het Doop-Formulier, is de zuigeling "Een erlge 
naam van hc:t tijk Gods, en Zijn V erbond : ·' want het. kind 
is besprengd geworden, dat immers een teken is van de Doop. 
da.t weer op zijne beurt een teken is van de wedergeboorte, het 
kind wordt dus >erondersteld een lid te zijn van het he.melse 
zaa.d, m.a..w. het is een kind Gods. 

In de p:ra.ktijk echt.er, worden de ouders geleerd da.t het 
kind nog buiten het Verbond is Hoort wat Dr. Murta.y hier
omtrent zegt, in zijn kostelik boeltje " W at zal toch dit Kin
deken wezen" op bladzijde 107, en 108: -

" De leer dier erfzonde onzer kind.eren, en het gezicht >an 
hunne kinderlike ongerechtigheden moet ons dieper ter ha.rte 
gaan. Wij moeten over hunn~ zonde leed drai:,aen. Het moet 
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ons meer emst worden met het geloof, dat xij 'kindel'en des 
toorns' zijn. Ontzettende gedachte! die toch meestal ~o ge
makkelik worclt beleden. Wij moete.n samenstemmen met de 
heilighied Gods, dat het rec.ht zou weum zo zij verworpen 
word.en . \Yij moet-en in benauwdheid leren schreien 'm.ijne 
dochter is deerlik van de duivel bezeten' . Alle.:n uit zulk een 
noodgernel wordt een grootl geloof geboren. '' 

\Yut Dr. ~Iurray hierboven zegi; is pooitief schrift.uurlik,. 
en ~temt o\·ereen met wa.t in <le 69ste tot de 73ste nagen en 
antwoorden van de H. Katoohismus geleerd wordt, zowel a.ls 
met wat in de drie stukken van de leer des <loops geleerd 
wordt, maar is in dire.kte smjd met wat in de 7~ste vraag en 
antwoord, zowel als wat in het laatste gedeelte van bet doop
formulier geleerd wordt. 

Het· behoeft ge:en \ erd.er bet-00g, om de ongerijmdheid en 
hot on.logiese aan te tonen \an een instelUng die: Leweert d.at
onze kinderen · ' Kinderen des toorns ' · e:n · · V erwerpelingen' · 
en .. Deerlik 'an de dui, el bezeten z.ijn" rerwijl zij terzelfder 
tiijd verondersteld worden "wedergeborene en geliefde kin
deren >an God t~ zijn" en dus tot het hemel.se zaad van Abra
ham te behoren ! 

Onze kinderen zijn dus theoreties binnen. en pra.h.-ties bui.
ten het >erbond, eenvoudig omdat zij op grond >an de YOOt· 

wMruen Yan her. oude Verbond opgenomen zijn als leden der 
kerk, t.erwijl in de pra.krijk deze rnorwaarden niet alleen on
toer"'ikend zijn. rn<llil" in het geheel gene aanspraak geYen up 
deelgenootschap in het Xiemre Verbond! Zij zijn <lus Yleselik 
binne:n e:n gee:5telik bui ~en het Yerbond ~ \\. elke wrwarring 
werkt dit in de harten dcr ouder;; met betrekking tiou de po 
sitie tier kiuderen ! 

Xet.-rn nu het geval nn d~ Lera.ar. Volgeru de k~rk!eer 
is elke zuigeling in de theorie een lid der kerk, en dus een 
wttle:rgc:borene, "·ant hij is immers door de besprenging a.is 
her. teken t ?) des '\"" erbonds in de kerk ingelijfd ; daarom wordt 
de aanneming niet genoemd de .. opname" maar de ·'bevesti
ging ·' va.n nieuwe lidmaten. Zij worden dus feit-eli1: niet aan 

• 
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genomen, maar slechts lie>estigd in wat zij reeds ,-eronder 
st-e!d \\Orden te zijn, n.L ieden rnn Christus. 

In de pra.1.-tijk, echt-er, weet elke predikant-althans zij 
die de wedergeboorte persc-0nlik onderronden hebben.--<lat de 
o>ergrot-e meerderheid van deze nieuwe lid.ma.ten on w e d e r
g e b or e n zijn, en dat zijn werk niet is om hen op te bou 
wen in hun allerheiligst geloof, maar een instrument te zijn 
door de prediking in de handen des H eiligen Geestes om hen 
te helpen tot i»ertuiging >an zonden, en ze te bewegen zic•1 
aan Christus O>er re geven, en hen alzo t-e helpen tot de we
dergeboorte en dus tot iets dat zij >erondersteld worden reeds 
deBlachtig re zijn. 

A!s een ka.techisant zijne nagen goed beantwoorden kan, 
en uiterli.k onbesproken van gedrag is, k an de predikan.t hem 
eem·oudig niet aiwijzen al is hij op de belijdenis ,-an de ka
t-echisant zelve o>ertuigd dat die onwedergebor en is! H oev.,,lc: 
predikanten • an gemeenten n-.aar de Zuigelingen-besprenging be
oefend \\"Ordt zouden kunnen •erklaren ,dat bet meerderdeel lid
maten h unner kerken met n ·ijmoedigheid zouden kun.Ilen getui
gen: ·'Gods Geest getuigt met onzen geest dat mj kinderen 
Gods zij n :r · 

Onder het stelsel Yan Zuigelingen-besprenging zijn dus . he~ 

m eerderdeel lidm.aten der kerk, theo:reties !eden van Christtts, 
terwijl de predikant .onde.r de ongerijmde noodzakelikheid is, om 
om aan deze lidmaten en av-ondmaalgai:igers--de meesrien waar
van, indien zij gena.a.:,o-d werden, openhartig zouden erkennen 
dat zij ongered zijn--de wederge-boorte te •erkondigen~ 

Deze harrewarrerij zo als gezegd is is •eroorzaa1.-t doordat 
men deze mensen tot; de Doop, lidmaat.5chap , en de tafel des 
iieren, t-0egelat en heeft op grond 'an de .-oorwaarden van het 
Oude Verbond dar afgescha.ft; is en gene aanspraak geeft- op het 
Nieuw-e Ver bond. 

En zo zijn er tienduizenden eer like, goede, chti.stelik opge 
v-Oede men.sen die op een valse grond bouwen, en die de heilig
m aking zoeken t.e beoefenen zonder ene >oorafgaande wederge
boorte, en dus absoluut zonder een £oruia.ment zijn, waarop al
leen een heilig leven kan gebouwd -worden ! 
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Hoe geheel anders zou de zaak staa.n indien men de zuige 
lingeu , in plaats "an ene heidense besprenging--ene. instelling 
die gebouwd is op de besnijdenis, ene afgescha.fte Jud.aIBtiese in 
Stelling- toe te dienen, hen volgens de Schrift aan de Here zou 
voorstellen en toewijden, en hen >olgens het • oorbeeld •an 
Obris tus de handen zou opleggen, rnor hen zou bidden, en her; 
in Zijne ~foam zegenen zou? (Num. 6::22-27 ). 

En m en a.an de Doop dan de rechte plaat-s zou geven, n. l. 
wa.a.r de a.a.nneming nu is. En slechts dezulken in ene voorberei
dende klas zou opnemen, die persoonlik a.an.zoek deden, en dan 
slechts dezulken dopsn zou, die vrijmoedig Yerklar en konden · 
Gods Geest getuigt met onze geest da.t wij kinderen Gods zijn" 
of , wij weten dat de Vader ''ons getrollen bee~ uit de macht 
der duisternis, en O\ergezet heeft in het konin.krijk >an de Zoon 
Zijner lief de" (Kol. 1: 13) . 

· W ij willen echt.er volstre:b..-t niet beweren, dat indien men 
deze orde volgen zou, het ook dan nielf mogelik zou zijn rnor en.e 
gemeente om in een >leselike wereldse toestand te vervallen. 
Verre daarvanda.an! De noodzakelikheid van te waken en te bid
d en verrnindert nooit. Maar da.n zou het ~·erkelik groteliks de 
schuld >an de Leraar zelve zijn, het gevolg van een ongeeste
lik leven, of naJ.atigheid in zijne bediening of nalatigheid in het 
gebruik van de macht die God. hem gegeYen heeft, en deze t.oe
stand kon veranderd worden zodra hij zieh bekeerde of da.t er 
weer een geestelike L eeraru: lrn·am; maar 011der· het stelsel 'an 
kinderdoop, is de Leraar het s lachtoffer n m een rerkeerd sys. 
teem, en is hij feitelik machteloa;; de altijd a.a.n.,aroeiende stroom 
der wereld die de kerk. binnen dringt; te stuit.en. Een geest.elike 
lHaar kan weliswlUl.r, ook in zulk een ge>al zielen winnen en er 
>eel toe bijdragen dat deze wrch:ri<;telikte of Yermomde wereld 
binnen perken gehouden wordt, Dl1tlr noeger of later breel:ct: 
de da.-rn\"\·a} en nndt er ene O\erstrom.ing pJaats . 

Dit • erkeerd st.elsel 'an kinderbesprenging heefi ook wen 
zijn na.delige invloed op de doop der gelon gen uitgeoefend ; om
cL t , ·elen zich nu laten dopen een>oudig om dat- z;j zien dat '.le 
bespre~oing onsch:ri:ftuurlik is, zonder echter een b~grip te heb
ben-of slechts een zeer gebrekkig begrip-van de heed ike \"\·aar-
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.-:heden die door de Doop de:r gelongen worden afgeheeld, en zo 
mi.ssen zij de grote zegen er aan verbonden-; en kan de doop 
:gelijk al Gods instellingen, ook weer ontaa.rden. in een l::lot.e do
dende vorm. Om dit zover mogelik te 1..-unnen verhoeden is oor
zaak dat wij de wa.a.rhed.en door de Doop der gel.ovigen door on
derdompeling a.fgebeeld, z-0 breedvoerig hebben behandeld. 

Wij men.en genoegzaam aangetoond te hebben, dat God 
sleehts onder het 0. V erbond met huisgezinnen gehandeld heeft, 
:terwijl Hij onder het Nieuwe Verzond zover het de zaligheid be
traft., eigenJik' sloohts met enkele pei-sonen handelt. (Dat in een 
.zeker opzicht de belangem van een huisgezin aa.neengeschakeld 
zijn, en een verba.zende invloed op de bekering van de leden er 
evan uitOefenen, beha.ndelen wij later). 

Indien oohter onder het N. V erbond het geloof van de vader 
gold voor het; gezin, dan ware de gehele wereld lang reeds be 
keerdt Zover het het hemelse zaad betreft, wordt dit beginsel: 

,da.t heb geloof van de vader zou gelden voor zijn kind,'' gelogen
str;aft, n.iet alleen door de da.gelikse ondervinaing, maar door de 

_gehele gewijde geschiedenis. Denk maa.r aa.n de kinderen van 
.Abra.ham, Izak, Jakob, Eli, Samuel, David en Salomo, enz, De 
oorzaak is niet zo a1s men meant, slech"IB daaraa.n te da.nken dat 
deze ouders het Yerbond niet gelovig va.st gehouden en a.an de 
voorwaarden erva.n voldaan hebben--da.t de ouders veel schuld · 

·er ~ hehOOD. indien hunne kiirderen niet vroom opgroeien is 
een feit, maar diti is niet de grond-oorzaa.k. Hier is de gehele 
kwestie rnn de uitoefening van oon vrije wil op het spel, en als 
de lezer Ezechiel 18, vcxmi.I. het 20ste ven; aar..dachtig leest zal 
hij zien dat de Here in het geestelike op een persoonlike begin

.sel m et het mensdom werkt, zie ook Math. 10 :21 ; :Markus 
13:12. 

Dr. Murray heefb echter dit beginsel gekwalificeerd door er 
voorzichtiglik bij t.e voegen: " Zola.ng bet kind het verbond niet 

·verbreekt"; zodat zel:fs onder het oude Ver bond, het geloof 'an 
-de vader slechts gold voor het kind tordat het de jaren der on
derscheiding beJ"e.i1.-t had, en zo wordt het tooh ook maar weer 

-ene persoonlike zaak tussen het kind en God, niette~nstaa:nde 
·de oowering dat de Here met huisgezinnen handelt, en Diet 



met enkele pe?SOnen. Vleselik \\-as dit korrekt maar niet in het. 
geesuelike. De lezer zal laiier zien, <lat de voorzien.ing die ge
maakt was voor minderjarigen onder Israel veel ruimer is onder: 
het Nieuwe Verbond, maa.r niet-s te doen heeft met de toesta.nd 
der ouders. Onder het O.V. was de voorziening slechts voor een. 
volk, terwijl zij onder het N. V. de gehele wereld insluit. 

Indien het; werkelili: zo n-are dat bet geloof ran de vader golri 
YOOr zijn kind ender het S.Verbond, dan moest het in het ge·rnl. 
'\·an geloYige ouders beginselshalve zonder feil uitlopen in de be
kering al hunner kindet en, en zo a.ls reeds gezegd, dan moest de 
gehele wereld reeds bekeerd zijn geweest:. Dater onmetelik •eal 
afhan.,at \an de getromrheid nw ouders aan de H ere en a.an de 
zorg waarmede zij de kinderen op>oeden, en hunne bekwaam
heid daarin, en >ele andere omstandigheden is onbetwistbaar ; 
maar na din alles gezegd ue hebben, blijft er nog het geheimzin
nige n:aagstuk >an een nije wil ter oplossing, die niet onder 
de macht der ouders is. 

En de Bijbel van begin tot ·einde leert ons ds.t zelfs de
Here geen -ITT.llekeurige macht uit.oefent O\er de vrije wil '\an 
de m ens . H oe zou Hij da.n zulk ene belofte 1.-unnen ge\en om 
dit te doen op het geloof van ouders? De lezer verlieze niet uit_ 
het oog, da.t in het vleselike de wil van het kind nie~ kan t.egen
werken in zijne geboorte, maa:r in het geest.elike wel; daar hangt 
het p ositi'ef van zijne medewerking of tegenwerking a.f of hij wet 
dan niet zal wedergeboren worden. 

De dil-wels gehele gezinnen weder geboren worden, bewij.;t
niets; Want God 1lil dat alle mensen zalig wol'den, en tot ken
nis der waarheid komen (1 Tim. 2:4); en toch worden alle men
sen niet zalig; maar die \erlroosting en aa.nmoediging hehben 
wij dat zo iemand bidt om de bekering zijner kinderen hij na.ar 
de ITT! ..an God bidt, en dus de hart{'like en krachtige medewer
king • an de Here kan •enrachten. En bet lijdt· geen de min
ste twijfel dat wij als ouders hier niet genoeg gebtuik Yan ma
ken. ) Iaar dat wij dit op geestelik gebied, op g?ond van ve:r
wantschap met zekerheid 1.-unnen wrwach~n is niet in Gods
\r oord te Yinden. 

Indien dit zo ware, dan zou het sohepsel meer wrmogen 
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tla.n de Sehepper, want Hij heeft het sch·epsel de ma.d1t. gege
Ten, :wver bet hem zelve betreft, de Schepper te weerstaa.n 
}fatt. 23 :37. Vandaar da.t Jezus tot de Joden zeide: "Gij w i 1 t 
niet tot mij komen opdat gij heu eeuwige leven moogt hebben" 
(Joh. 5:40); en "Die wil, neme het wat.er des levens om niet" 
(Open. 22: 17) . 

Deze stelling is ook geheel in strijd met de leer der uitver
·keizing zoals de Kah·inisten haar voorstellen--en het merkwaar
dige is, dat het juist de Ka.lvini.st en zijn die deze stelling vast
houden- hoe kan het geloo:f van een >ader gelden voor zijn kind 
da.t niet uitverkoren is? Dan loopt dit weer lijnrecht t egen de 
Bijbel en de onderTinding. Deze stelling kan slechts volgehouden 
worden, wan.neer men de -voorwaarden ,-an her. 0. V. -verwart 
met die van het ~. V. 

Indien ouders van deze dwaling verlost waren zouden zij 
meer ernst openbaren met betrekking tot de toesta.nd hunner 
kinderen, en tot God schreien om hunne bekering, en niet door 
ene va.l.se gerustheid de beste tijd laten voorbijgaan, wanneer 
-0.e kinderen het meest 1·atbaar zijn om indrukken te ant-
van.gen. En in pla.ats van te berushm in de verderfelike dwalin~ 
dat hunne kinderen door ene heidense besprenging in Gods Ver
bond z:ijn opgenomen, wuden zij al hunne kraehten inspannen 
om voor hen t.e bidden, en zich er op t-0eleggen hen te bewegen 
zich aan Christus over te ge>en, en door ene geboorte uit de 
Geest ·in waarheid in het Ver bond opgenomen te warden. 

Da.t vele ouders na zulke worstelingen in het gebed voor 
hunne kinderen dikwels de verzekering krijgen da.t al hunne 
kinderen zullen zalig worden is een hee-rlik .feit. } 1faar deze on
·der-Vinding rust n.iet op gMnd van oudel'Schap ; alle zielewinners 
hebben. zulke ondemndingeu ; elk zulk ge>al staa.t op zich zelf. 

H et is niet onwaiarschijnlik dat Paulus zulk ene verzekering 
had omtrent de st-0kbewaarder , zoals hij ontnmgen ha.cL voor 
hij schipbreuk leed, t-0en de Engel tot hem zeide: " Zie, God 
heeft u geschonken alien die met u rnr en" (H and. 27: 24) ; Een 
ding echter Ls zon der twijfel, dat elk lid van het gezin des stok
bewaarders zalig werd op eigen geloof ; want, wij lezen : "En 
.zij spraken tot hem het Woord des H eren, en tot alien, die in 



zijn huis waren .. ..... En (de stokbewaarder) >erheugde ziah, dat . 
hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.'' (Hand. 
15:32, 34) . 

Ds. S . J. du Toil;, in zijne di..sputatie , gehouden te Somerset
Oost, waarvan wij een rapport voor oru; hebben liggen, zegt op 
bla.dzijde 20: "'De ei:;; , dar het galoof de doop moet voorafgaa.u 
s temmen wij volkomen toe ; maar plaatsen hie.r het geloof der 
ouders rnor de kinderen.'' .... . . "De vraag is hier slechts , of de 
een meru; voor de andere gelown kan? En daarop is de Schrift 
zeer duidelik. Van de geraakt.e lezen wij : "En J ezus huri gelo:J! 
ziende, .. (}fatt. 9 : 2 ; :JI ark. 2 : 5) . En op hun geloof genas Hij 
de geraakte n iet slecht;: lichamelik, ma.ar vergaf hem ook zij'j,•:: 
zouden, en gen~ hem dus ook geesteli.k" bladzijde 2~. 

De lezer zaJ al dadelik opmerken, dat om deze te.k.sv in ver· 
gelijking te kunnen brengen mer zuigelingen-doop, men mO+"t 
-ceronderstellen Jar. Je geraakt-e geen geloof had, en dus in het 
>oornaam woord .. hun" nieu ingesloten was, of ali;hans zover
het geloof.soefening ber-rof geheel pa.ssief was, anders rnlt het 
gehele arugment in duigen. Dat din niet. het geval was zill. 
s poedig blijken . 

Ene onden-inding Yi.ill bijna. 25 jaren heeft ons geleerd, dat; 
in de regel, indien een kra.nke niet zelf ook gelooft.. hij gene ge 
wzing krijgr. hOE: Yele ernstige christ-enen ook al mochten deel· 
nerr.eu in de gelonge rnorbidding. E.r zjjn natumlik uitzonde
r ir!gen. Eens b . v . lag een roekeloze man op ~ t erven; de Dokte? 
zeide, tlat hij niet kon levE:n tot de volgende morgen. Wij gin
gen bezwaard onder een gernel dat wij wellicht niet ons uitersk 
best voor hem gedaan had.den. Wij raadpleegden de Reere hier
over en pleinen, dat , a.ls deze man in zijn t-egenwoordige toe. 
stand zou sterven, mj ons er a.ltijd over zouden kwellen, en. 
vroegen de Heere om hem web in gena.de weder op te ric.hten, 
en ons ene kans te ge<:en hem wrder te bearbeiden. Na de Dr. 
hem de ~rnigende morgen ge-zien had, zeide hij: "Indie.n e1· omt 
een wonder plaats ge"Yonden hee~ dan is het hier !" De man 
was spoedig op en wandelend.e. Toen hij, echter , niett-egen.staau
de al onze- arbeid onhewogen bleef. wenl hij na enige tijd 5ehie . 
lik weer Jmmk, en stierf plot.seling. 
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Dav ffij menseu ouder zekere omst-andigheden, en om ze 
kere oorzaken door oru; geloof kunnen helpev.. lijdt geen de mir.· 
::te ndjiel; maar dati ¥rij een rnor de antler zouden kunnen g~ 

lonm tor zaligheid. is niet minder onzinnig dan de mening de.t 
wij een \OOl" cfo andt:~· zouJe!l kunn~n eren. \Yij kunnen wel 'oor 
lerua.d YOedsel \·ersd.11tiit:-n c:~ \·Mroe1·eiden, c-n hem help en d!~ 
te nuttigen. maar hec moei; roch uiteindelik door zijn eigen.; 
rnaag ont,·angeu en Yertt:erd \i·oi·deu. Zo ook 1:an e.::n ouder '00' 
'.l;jll kind ge!o,ig bidtti::n, dc.r God het han mocht neigen rot ge · 
looi, .en zich a!s een !!:Strumenr. srellen, oru d<lartoe gebruikt t-e 
worden, en alzo \Yordt het geloof Yan de oudt:r een .hulp 'oor her 
k~nu, maar het kind moer roch z.o zeker zeif ook gelo\ o=n als he::. 
ZE:lt moer eten, of het zal geen \OOrdeel trekken >an de hulp <les 
o;.:der:> . b·eloof is ene :?ave Gods \Efeze 2 :8), en zo ~t:mand deze 
\Ovrbereidt:nde g:fft:: niet kan om'rnngen, hoe zou ht:t d:.rn de ga
\e d~ eeu\\igen lew.n kunilc:n onn-angen? 

Zo al.:.s reeds ~Uill6etoond, wm·dt a:in kinci.eren . die nog niet 
de jaren Yan ondt:rs<:heiuing bereiln hebben. de z:ilighc-iJ ge 
sd·on.::en zoutier de uitoefening Yan gdoof hu..nnerzijds. en is 
Li...11 zaliaheid 001: n:er rrf.irnnkehk Yan het neloof imnnet oudel's. ....... ~ 

31 de omsrantligl1etl"'n in aanmerking nC"menae. kunnen '-'i.J 
:i1i>t aannemt-u dat de :;t:·ni-:kr-e de :wnden >erge>eu \\°E•rden op 
ht. : gelooi nm zijne 1-rienden. Doo1· her zien en 110ren nrn de 
wot1 .. foreu die Jezw:; deed. werd her geloof .an die rrfonaen opge
wd,-t. en die Yertdden het zeker aan hem. en begon hij zeker 
ook rnoetl te scheppen. ·'Als 11·ij hem ma'1r :>lechts tot J ezus 
kunnt:n brerigen zal Hij hem zeker genezen · ". clac!nen zij : rn;rnr 
w1j gelo1 en 'oor geen ogenblik dat zij de minste idee hadden 
d<>-. J ezu;; ook de zonrl.en kou Yerge>en, \"00t·al \\anneer men in 
a:mm.::::king neemt dar J ezus na Zijne opsrandir.g td"St de dis
c1peleu het 'erstanJ ruoest openen voorrlat zij deze waarheid 
1.-onden >atten "Dat in Zijne naam Je YergHing der zonden 
W·jest gepredikt worden .. (Lukas :Z-1 :45- -i"i J . Xeen. hunne 'er 
m1c·hring screkte zieh nier, >erder uit dan de lichamelike g~ne
nng >an hun n-iend. 

Jezus nun geloof ziende. besloot het te belonen. H ij wi~ 
€c:hter good dat zonde bier de oor.zaak >an de krankheid was 
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._Jak .. ::i:l-!-16), en gernlgelik moest hij eerst de wortel der 
krankhei<l \-regnemen. De wrge ring der zonden was in dez~ 
gt•beurtenis- hoewel het gewichnigst.e deel er >an- toch ma::.r 
cm; parenthesis. Dar. de geraa.kte in een toestand was om re 
.kt:nnen ge]o,·en , is ongetwijfeld ; want J ezus >ergeeft nieman:i 
<L z:onden die er niet beroum 'an. heeft en. gewi.llig is er van 
arstand re doen. E n zo hij geen persoonlik geloof hadt zou hij 
ciE:ze \ergiffenis niei; hebben kunnen aannemen. W ij zijn in on<> 
6•-'moe<l \ast oYertuigd, dat de \ ergiffenis der zonden ene per · 
soonlike transaksie was tussH1 U6 ,J ezus en de geraakte en niets 
te maken haJ met het geloof zijner vrienden . 

Dat .J ezus zonden kon Yeege-ren was Yoor hen zowel d s 
v0or de schare een oorza.ak nm grote \erwondering, en J ezus 
rr.r.akne juisi: \an deze gelegentieid gebruik om hen te o\·ertuigen 
dat H ij deze macht had, want. zt·id~ Hij: .. \Yat is lichter. te 
z i>ggen tot de geraakt~: De zonden zijn u wrge•en? of re zeg-
6°"n: Sta op, en neem uw bt-ehlekc-n op, en wandel?- (;oor O.it 
l:.arste hadden zij geloof. maa.r niet YOOr het eerste, hierin zit 
de kracht \an het argumentJ - Doch opdati g:j moogu wet.en dat 
<l e Zoou <les mensen mach;: heeft. om de zonden op de a.ru·de te 
vnge\·en ( zeide Hij tot de ~craakrn) : Ik zeg u: 'ta op. en neem 
uw beJdek~n op, en ga heen naar uw huis. En terstond stond 
hij op. enz. ·· 1.:.\Iarkus 1- 12) . 

:\"iets zou ons meer Yerblijden clan zulk E'en leer. indien zij 
waar \\<:\S ! Hoe garne zouden wij rnor andere!! geloven ! Paulus 
b..-. had zulk ene onuitisprekelike liefde \"OOr zijn ;olk, en .-er
la.ngen \OOr hunne zaligheid, <lat hij zelfs begeerde \an Chris
tus \·erbannen te zijn, indien hij maar daardoor zijn rnl.k kon 
redden'. (Rom. 9:1- 3}. Zo ook 2.Iozes 1.Ex. 32 :32, 33). ).Iaar 
niemand kan >oor een ander geloven rot zaligheid, ook niet >oor 
zijn dierbaarsten. Wij kunnen hen slechr - helpen , mur zij 
moeten ook persoonlik gelo,en oi zij zijn .-erloren. 

)let betr'!kh-ing t or de gror~ klem die t;r gelegd wordt op 
het gezegde rnn Paulu,,. op amwoord van dt \raa.g ;an de stok
bewaarder war hij moest doen om zalig te worden: ' ' Gelooi in 
de Heere .J ezus Christus. en gij zuln zalig worJen. gij en uw 
huis ''. (H and. 16:30--34), willen wij nog sled1h J it er bij ,·oe-
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.gen: Dat. ·rnn...het gesprek dat tussen Paulus en hem ongetwij
fel<l plaats ,-ond E\n >ootafging wordt ons niets vermeld, dan d:: 
vraag ,-an de stokbewaardet en het antwoord van Paulus. Het is 
-heel onwaarschijnlik dat die heiden iers wist rnn de weg der 
zaligheid, en Paulus heefu hem dus zeket ene korte schets ge
.geven van het le>en, 5u.erven en opstanding \·an Christus. In het 
Jicht van de prediking •an -fob.annes \ Luka.,; 3: -;- , 8), en wat 
Paulus zelf latH sch.reef (Rom. 4: 12; 9 : 6----S), kunnen wij niet 
anders dan a.annemen dat Paulus, de belofte datt ook zijn huis 
zou zalig worden grondde op de >oorn-aarde dat. ook ieder lid Yan 

het gezin persoonlik gelo>en zou. In ell> geval worden deze bie 
zonderheden >ermeld: '' Dat zij tot alien die in zijn huis waren 
hei: \Yoord spraken ;" en dat hij zich verheugde, dat hij met al 
zijn huis a.an God gelo,ig geworden was. · · 

Op deze t.\>ee enkele reksten, die, zoo.ls Je lezer gezien 
heeft, ,-oor ene geheel andere >erklaring ratba.ar zijn. n-ordt nu 
de leerstelling gebouwd dat de ene mens op het geloof van eE:-n 
a.nder het eeuwige le.-en ka.n om.rnngen ! Ene leers:elling die 

.meer dan alle andere oorzaken te zamen genomen bijgeLlr<>gen 
heefv dat de kerk met. ongelovigen ve!"VUld is geworden ! 

De \OOrstanders >an Zuigelingen-bespren,,,oing be"·eren na
tuurlik dat de gehele Bijbel ml is rnn deze leer, en verwijzen 
-ons naar ~o-ach .. \b1·aham. Izaak, Jakob, enz . maar wij hebben 
reeds a.a.nget-00nd dat dit sleehts op het ·vleselik •olk >an toe
passing was; en dat zel:fs 'oor het vleselik volk dit beginsel niet 
altij~ geld.ig wa;:: , zullen \·dj nu doen blijken uit Gods eigen 
mond: '' }Iensenkind ! als een land n:gen 1Iij gezondigd zeal heb
.ben, rn·a.arli.k ornrfreclende, zo za.I Ik }fijne hand daartegen uit
strekken, en hetzetYe de :;;uaf dt:s brood;0 breken,. . .... O:fschoon 
Noach, Daniel en .Job in hec midden deszehen waren, zo waar
achtig als Ik leef, spreekt de Heere Heere, zo zij ene zoon, of 
zo zij e.ne doobtez. zouden beVl'ijden! zij zouden alleen hunne ziel 
door hunne. gerechtigheid bevrijden" (Ezech. 14: 13, 14, 20). 

De gehele bijbel-geschiedenis hewijst dat wanneer de Here 
kinderen uit hen oordeel gered heeft op het geloof der ouders. zo 
als in het gen~l van Noach, Lot en anderen, dat zij dadelik Je 
-verpe.sting der zonde weer heben rnortgeplant. Zal dus het trenr-
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spel dezer wereld niet in de hemel ook \Wer herhaald worden,. 
d.a·n is het duidelik dat geen toegang op het geloof van ouders. 
naar die zal.ige gewesten mag verleend worden, maar slechts oir 
het beginsel van persoonlik geloof; 'an daar de onverbiddelike· 
\OOrwaarde: '' Zo iemand niet geboren tYordt uit water en Gee.st, 
hij kan in her. koninkrijk Gods niet ingaan" (Joh. 3:5). 

De slor,som >an de gehele za!k is: Of onze nienden hebben 
door dir gezegde \an Paulus: "Gij zult zalig worden, gij, en uw 
huis " onvoorwaaredlik op te nemen ene mening in de Schrift 
gelezen, die ei· niet in te Yinden is, Of de H ere houdt Zijn woord 
niet ; want Dr. Kuyper heefr zelf erkend--en <le dagelikse on
den-inding b6'estigt het- dat van de kinderen der gelovigen, 
"die in klaar. helder bewustzijn opwassen, zien wij zeer tt-el , dat 
slechrs de kleine heJ1r. afsterft in het geloof ·aan de Here." 
Hoe oru u!r Jeze dilemma te komen, is hunne eigene zaak! 

Z1JN KINDEREN DER GELOVIGEN HEILIG? 

E en ancler >ers, 1Yaarop grote nadruk gelegd wordt door Dr. 
Mmray f'Il anderen. dat de kinderen der geio, igen aanspraak 
hebben op de doop als re ken <lat zij in God:3 Y erbond zijn opge
nomen. vintlt men in l .Kor. 7: 1-l:: ',)faar nu zijn uwe kinderen 
heilig. ·· 

Om te hmnen weten war Paulus met deze wrklaring be
doelde, moet men .-ooral acht ge\en op de sa.menhang der om
sumdigteden die hiertoe aanleiding ga,en. De naag, waa.rop 
deze zinsnede een antwoord is, \\Ordt ens niet vermeld, en moet 
dus uit het anwoord zelf afgeleid 1Yorden. 

Indien onze gissing wat de \raag was, korrekti is, zal het 
antwoord passen, en omgekeerd. In het 29ste ,·ers van hetzelfde 
hoofdsrnk geeft de _.\.postel omtrent ene weduwe dit bevel: "Zij
is rrij om te trouwen, alleenlik in de Heere." En in 2 Kor. 6:'11 
-18. let-rt hij dar het ten enemale verboden was voor een gelo
vige om met een ongelovige te t.rouwen; zo ongeoorloofd als het 
was >oor een Israeliet om zich te \erzwageren met de rnlken 
des lands; want Israel was een type .-an de afzondering der ge
meeme >an de wereld (Deut. 1:3, 4 ; 1 Kon. 11:2; Ex. 34:16 ;: 
Ezra 9de en- lOde Hoofdstukken) . 
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Daa.r n u onder heti O.Verbond zowel a.ls onder het K.Ver 
bond een huwelik t.ussen een gelonge en ongelo>ige >erboden: 
was, is het heel wa.arschijnlik dat de _.\.posuel gevraagd werd: In 
dien een gehuwde man of nou-w onder de heidenen tot beke-
ring h.-wam en gelcwi_g werd, moest hij dan zijne ongelovige echt
genore. en zij haren ongelovige echtgenoot •erlaren? 

Wij laren hier het anr:woord \Olge-n, '\\aaruit mj dit afge
leid hebben, en laten het dan aan de lezer zeh-e over om te oor
delen of onze gissing korreh-t. is : ' · ~Iaar de andere zeg i.k, niet 
de Heet!e : Indien enig breeder ene ongelovige vrouw heeft, en.. 
zij teneden is bij hem te wonen. d<1t hij ze niet wrlate; en 
ene n-ouw die ene ongelo>ige man heeft, en hij ren.-eden is bij 
haar te wonen, dat zij hem niet \erla.te; want de ongelovige man 
is gehei.ligd door de vrouw, en de ongeloYi&e vrouw is ge'.heillg'.i 
door de man ; want andets "·aren uwe kinderen onrein, maar nu 
zijn zij heilig. 1LLar indien de ongelo•ige scheidt, <lat hij schei 
de. De bl'Oeder of zuster wo.rdt in z.oda.n.ige geYallen niet dienst
baar gemaa.kt; enz. (>erzen 12-16) . 

De lezer zal dadelik bespeuren dar de betekenis 'an het 
woord · · heilig' · in het zo en~n aangehaalde z~r beperkt is; ene 
"beiligheid., waarop enige ongelonge ma.n of vrouw kan aan
spraak maken. zo die ge\\illig is met zijne gelovige nouw. of de 
vrouw met haren gelonge man in rrede te le,en en de gelovige 
in zijne of ha.re godsdienst niet te st-Oren. En het is e•en dui-· 
delik da.t de kinderen in deze gernllen geen meerdere grasd van 
heiligheid kun.nen bezitten dan aan .hunne ongelo\ige va.der of 
mood.er toegeschre,en wordt; want, zij rust op de zelide grond 
namelik hunne betrekking tot de gelo,ige 'ad.er of de moeder. 
In het grieks wol"dt hetzelide woord gebruikt-beide woorden 
hebben hetzelfde stam:woord-voor de hei2.igheid der ouders als
die der kinderen 'an zulk huwelik. · 

Indien dus ene heiligheid die rust op •leselike \ern-antschap 
tot een gelonge een schri.frourlike grond is, wa.aroin men de 
Doop, a.ls teken des Vetbonds rum de kin,deren mag ooe•lit:::oen, 
dan moet het noodza.kelike.l' wijze, ook bet geval zijn met hnn.ne
ongeloVige oudel'S. )I.a.w. mt>n mag dan op grond \an >enrant
schap een stok onbekeerd mens nopen t Hoe n'en deze tebt ook 
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al rn0<:nt verklaren, tot bestendiging rnn Zuigelingen-bespren
~g leent hij zich nietl maar het is de oude storie. In de tek
sten die hare \OOl':O.uanders aanhalen waarin -rnn kinderen meI -
ding gemaa.kt wordt, zwijgi; de Bijbel over de Doop, en waarin 
van de Doop melding gemaakt wordt zwijgt de Bijbel over de 
.kinderen-eenvoudig omdat, dit gebruik in de Bijbel niet te vin
-den is. 

Dez-e tekst heeft dus absoluut niets t e maken met de Doop. 
Men wil echter door menselike re<lener ingen heb volgen<le er 
van afleiden: De B ijbel maa1.-t. een onderscheid tu...--sen de kin
<leren >an gelovigen en ongelovigen ; de ene kl~ is heilig de an
dere klas onrein. De kinderen die ook maar slechts een gelovige 
ouder hebben, rnllen onder de heilige klas; en de kinderen van 
-gelovigen moeten volgens kerkleer door de doop, bet · teken des 
V erbonds- waarvan de besprenging weer het teken geworden is 
- van de kinderen der ongelongen onderseheiden " -orden ; en ge
'olgelik wordt deze t ekst de steunpilaar ' an zuigeling-bespren 

_ging! 

Ons antwoord is: ( l ) Dat een weinig na.den.ken de Iezer 
-O\ettuigen zal, dat zulk ene verklaring niet gesteund wordt door 
de samenhang der omstandigheden. (2) Dail de stelling dat on
der het ~.Verbond de kinderen der gelovigen 'an die der onge
longen moeten onderscheiden -word.en in strijd is met het ge
hele plan des E•angelies en da.arom ook niet ui11 de Bijbel kan 
bewezen worden .De woorde.n van Paulus kunnen dus onmoge
lik zulk en e \erklaring st.eunen: De stelling verkeerd zijnde, 
valt het ~gum.ent dat er op gebouwd wordt in duigen. 

Wij willen nu met een 'oorbeeld opheideren hoe de zask 
ons voorkomt; de Heere Jez14 2eide: "Die zijne v.rouw verl aa.t 
anders dan om hoerer ij, en ene andere trouwt, die doet overspel, 
en die de v-erlatenB troum doot ook overspel" (}fatt. 19:9) . Dus 
al is en.o nouw \Olgeru; lanclEwet nn har e man gescheiden, in
-0.ien iemand haar huwt. die begaat in de ogen des Heren , over 
spel, en 2ijn de kinderen -van zulk een huwelik oruein of onecht-

Daa.r her, nu verboden was voor een gelovige om re trou
wen anders dan in de Here, m .a.w. slechts gelovigen mochten 
.hu~'o::n onder elk.antler, was de rraag: Indien een huwelikspaar 



als ongt.:loYigt:n samen geleefd hebben, en een Van ~eiden komt: 
tot bekoring, wordt zul.k ene samenle\ing Yan man en HOU\\ nu. 
n>ortaan door de Heere beschouwd a.ls hoererij, daar Hij de ,-er
menging rnn gelo,igen met ongelovigen stri.1.-t~lik >erboden. 
heen:> Verder, de kinderen uit zulk 'n huwelik zouden dan vol
gens Dem. ill :2 "'basta.ards · · zijn en uirgesloten uit de verga
dering des Heren. 

''.\een", zegt de _-\post.el, "'ik geef het a.ls mijne private opi-
nie, uar in zulk een geval, besehouwu de Here de ongelovige
man of TIOUW, terwille rnn de gelo\ige echtgenot.e en echtge
noot al.:s afgez.onderd--oi geheiligd beide woorden hebben hier
een en dezelfde betekenis- Yoor dir hu'\Yelik, E-n heeft; Gods goed-· 
keuring, mits de ongelovige gewillig is vreedzaam samen te le-· 
ven ; zo niet is de gelo->ige nij dit huwtlik te ombinden · ·maru·' · 
zegt hij ··God heeft ons tot n·ede geroepen. \rant ,,-ar weet gij, 
uouw '. of gij de man zult zalig maken- rot bekenng leiden? Of 
wat weer gij, man~ of gij de n-ouw zuli; zalig maken ?'' 

·· ..lnders,"-indien zulk ene 5a..'11t:nleYing Yerboden ware,. 
dan was het een onheilige eeht-\ervol~ h:j: .. \\-aren mYe kin
deren onrein of onechr,, ruaar uu zijn zij heilig o± <::L'ht. · · Een hu 
'\Yehl: kan heilig-echt, of onheilig-onech"r, zijn on>erschillig of de 
men..--en gelo>igen of ongeloYigeu zijn ; en zo ook met kinderen .. 
Op geen a.ndePe grond kan een ongelovige man of vrouw een 
" geheiligde" genoemd worden! 

Indien de Zuigelingen-besprenging van goddelike oorsprong
was, i;; her niet iet:> n<Jc:mds. <lat men zo rer moer zoeken om 
Bijbelse grond re kuunen Yinden om haa.r te kunnen rechtva.ar-. 
digen, en dan geen enkele teksr, kan \inden waarin er een uit
druhkelik ben'l <!!' ,·oor is:' En da.n mets beters kan rinden dan 
ene uit,,;praak Yan de .:\.postel Pau!n.s ~"<aarin hij nadrukkelik ver· 
klaart, dat dit rJet een bevel des Heren is maar zijne private
opinie? En dan nog ene uitspra.."lk die in de verste \erte niet.s te 
maken heeft met de Doop:' 

\\-a!'.l.t, al \\-aH·n de bnderen in 1.-westie heilig in de zin waacr
in de rnorstanders Yan k:inder-doop dit verstiaa.n, n .l. ene we.rke
like heiliglleid, omdat zij uit een gelovi&e ouder geboren zijn
dat wii Yoor geen ogenblik toestemmen-dan nog zijn zij gene-

• ~ 0 
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;geschikte voorwerpE-n YOOr de doop, zo zij nog niet de jaren van 
onderscbeiding bereikt hebben. 

Dit blijkt duidelik wanneer men in gedacht.en houdt, dat 
Israel-het e-nige volk dat naar het vlees een heiJig volk kon ge
noemd worden, omda.t God hen speciaal tot een aards eigen
domsvolk had a.fgezonderd-of geheiligd- ·rnn de overige ml.ken 
der aarde-voor de tijd zijnde van de olijfboom is afgebroken, 

-en een geestelik volk-bestaande uit beide J oden en heidenen
in hunne plaats is ingeent; en de Heere dus, in deze bedeling, 
geen heilig zaad op grond van vleselike af.komst op a.arde heeft: 
van daa.r dat J e:zus de geestelike wedergeboorte ve1·kondigde als 
-de om·ermijdelike voorwaarde tot ingang in Zijn koninkrijk; 
"want," zeide Hij : "'H etgeen uit het vlees geboren is dat is 
vlees--al is betook het >lees 'an gelovige ouders; daar kan nieiE 
geesteliks uit voortkomen-en hetgeen uit de Geest geboren is. 
-dat is geest,"- al vindt deze geboorte ook plaats in ieman<l ilie 
uit ongelovige ouders geporen is cloet er niers too (Joh. 3 : 5) . 

En Paulus zegt: " Want ik weet. dat in mij, dat is in mijn 
vloos geen goed woont," en " H et bedenken des vlezes is vijand

·se;hap tegen God., (Rom ... 1:18 ; 8:7. ) 
Indien nu de gelovige ouder zelf moet erkennen, '' dat Pr 

er in zijn v1ees geen goed woont' ' en <lat zijn vlees vijandschap 
ii! tegen God" : en zijne heiligmaking daarin bestaat, da.t hif 
niet naar het vlees leeft, maar naar de Geest, hoe kan dan iets 
dat uit hem geboren is heilig zijn; daar Jezus na.drukkelik zegt : 
Dat wat uit het vlees geboren is, is vlees. En hoe kan deze vle
-selike geboorte, die door een nitdrukkelik bevel, uit het Nieuwe 
Ve:rbond uitgesloten is, b~ kan zulk ene gebool'te het teken des 
Yerbonds ontvangen? 

Om over deze onowrkomelike klove ene brug te slaan, heb . 
ben de 'fheologen vde uitvindingen uitgedacht; wa.ardoor zij 
oecbter al dieper in het -wilde zand zinken. Dr. A. Kuyper , de 
Yermaarde kampvechter Yan uitverkiezing en kinderdoop. b. v 

beweert in zijn boek '·E Voto Dordracen-0", dat een kind reeds 
in moederschoot kan '\\edcrgeboren worden ! 

Hoe zo een schrandere man zulk ene gevolgtr€kking kan ma . 
ken, da.t men reeds weder-m.a.w. bet tweedemaal kan geboren 
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\\Orden, \66r nog de eerste geboorte plaats heeft gevonden. i>J 
-0ns een raadsel / 

Zou hij echt er beweren dat hij daarmee slechts bedoelt elf: 
Yatba.arheid t.ot wedergeboorte, helpt dit hem nog niets, want 
daannede wordt elke mens geboren, of zijne ouders gelo,ig of 
ongelovig zijn. (zie Joh. 1 :9; Rom. 2:15) . Bedoelt hij echter 
het zasd. der wederboorte, dan antwoorden wij: Dat het zaad 
des W oords waardoor O.e mens wedergeboren wordt, intelligent 
of verst.andelik moet ontvangen \\orden anders is er niet.s voor 
de H eilige Geest om op te werken (zie Matt. 13:19), en juic-t 
daarom moet het ene wedergeboorte zijn, omdat dit onmogelik 
v66r of bij, of zelis onmiddelik na de vleselike geboort.e kan 
plaats \'i.nden. Hoe sympathiek men ook zulk ene bewering o\·-er
weegt kan men er niets redeliks uit ma.ken. Het is dan ook niet 
-te verwonderen, indien iemand, die zich de vrijheid veroorlooft, 
om ene uifopraak Yan de Reiland met zulk ene bepaa-lde en dui-
delike betekeni.s op zulke n-ijze weg te redeneren, het slacfilof
for wordt \an zijne eigene begooehelingen, en la<er werkelik gE: · 
looft dat. Zuigelingen-besprenging ene goddelike instelling isl 

Wij hebben gezegd dat de Theologen vele uitnndingen uitge
dMht hebbeu om de doop aan zuigelingen te kunne.n bediene11. 
)Jet dit doel hebben de Roomsen de Doop-die het uiterlik te
ken is dat de kandidaat door ene nieuwe geboorte in het Ver
bond is opgenomen, \an een teken der wedergeboort.e wrande~·d 
·tot een instrument der wedergeboorte, zodat de ceremonie van 
besprenging de toverkracht heeft een kind geestelik te wederba 
ren. 

Van deze zuurdesem zijn ook zelfs de Protest.anten niet ge
zui,erd. Dit is b.v. de gondstrelling van de Engelse Staatskerk, 
en andere Prot.estant<Se kerken, ja, zelfs de N.D. Gereformeer· 
df Kerk is hiermee besmet; dit getuigt haar ge.zangboek, w&~ 
r0en i.n de tweede regel rnn het tweede vers, van het 98ste Ge
.zang leest :-

" Aanschouw het kroost, thans door den Doop herboren?'' 
De lezer mene niet dat zulk een sentiment, in oru:e verlicbtf: 
~euw, ene uitgeslotene leerstelling zij. vol.skekt niet! N og rm -

langs .kregen wi j 
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Een KosteUk Tlaktaatje 

in h&nden, de penne..-rucht >an een van de voorste en geestelil;.
.;te prec!ikanten, een ij>erige >oorstander van de Zending-ze~k, 
waarin de geachte schrijver de ouders ondenicht met. betrekking
tot de kindereD : en wenken geeit, om bet bevel v&n .T ~Zl.1!.'.: 
· · \1 E>rhmciert ze niet"' , te gehoorzamen , en hot! om hen tot .fo
zus k brengen _ 

Cn!5f>mkkig echter is er een bijvoegsel o>er de betekeni.s ties 
Doop3. aan roege,oegd; waarvan bet lataste punt ha.ndelt O \ ·;r
de ri1d wanneei· de wedergeboort-e bij een zuigeling kon pleat& 
vin:ien T'e la.a.tsti:: hvce regels over clit punt luiden als >otgc 
.. Het is t: ·ogelik, dat zulks reeds bij de Doop , op het geloof rlr:r 
oudE>rs peschieden kan ." Hier word dus oepnlik gdeerd d·n 0µ 

bet gelcx/ der ouders de Besprenging heb instl'ument der wc
der~~eboorre wordt ! O»er di t punt raden mj de Iezer aan om het
t.raktaatj·! >an wijlen Charles Haddon Spurgeon, "'Baph:'l.!131" 
Riog<m~ralton ' te wrkrijgen. 

Io. J1r-t voorlautsi-e punt Yan dit bijvoegsel komen nog de 
°\'Ol~l'!n<lP ~;oorden \oor : Door de Doop belijden wij re gel0•-:n 
dar. b:t bloed Yan J ezus ook \OOr onze kleine kinderen gestort 
is O!"Il !:i<:u ·rnn de erfaonde te reinigen. · · 

Orn uit te vinden oi deze stelling korrekr; is moet men e<=.:!st 
de uaag: \Y at is eigenlik de erlzonde? beantwoorden. De lez~· 

die iets -ran deze reiniging on.den--onden heeft en zijn Biit:.,1 
k~at, ~e~t, dat met de "erfzonde" bedoeld wordt " de zondige 
nP.tum·· of ' "inwonende zonde" of, om een bijbelse uitdrukki'.1~ 
tf' g{-btuiken ''de oude m ens. ·· Verlossing > l:lll de " oude mens " 
W'Jdt, zo als ieder die hier iets van ondervonden heeft;, z=2r 
gat-:l weet, eem na de weda>geboorte-----en door velen, eerst ZCF1 

l!l.ng no. de wedergeboorte, en door sommigen wellicht niet •oor 
hun dood--onderronden. Siet.s is ongerijmder dan de bewer-illi;
citit klfine kinderen door besprenging van de erlzonde zouden
gt•rcmigd warden! Wij willen proberen dit op te helderen . 

Er zijn twee prooessen >an reiniging die wij moeten do1r 
rnsken. De ene wordt afgebeeld door ene afwassing met ,.-a
ter. en de andere door ene lout-ering door vuUJ· (:\fal. 3:2, .:))_ 



33 

-Van r.ersoonlike zonden "\\"'Orden wij doo:r geloof in hev bloed van 
C!:riSLUS gereinigd op ene wijze die door aiwassing aigeb€eH 
wm·dt; maar >an de erfwnde worden wij door Jezus bloed ge
.reinigd op ene wijze, die niet door afnassing kan a.f.gebeeld 
·worden. Het •erzoeningswerk >an Cbrisuus heeft twee aanzich
.ten. 

Heu eerste is: Dat J ezus voor ons gestorven is ( l Kor. 
16: 3), d.at brengt verzoening, wedergeboorte en a.fwassing van 
persoonlike zonden ; het tweede is: Dat ik met Christus gestor
H:l! ben ~Rom. 6 :8-11), dit brengt heiligmaking ; verlossil!g 
van <le erfzonde. Dit is natuurlik ailes in de Doop inbegrepen; 
m<l.l1r in de onden·inding gaat het eerste v66r en het and~re 'olgt 

·et na. 

Bet was voorzegd da.t Chrisms ons .zou dopen mer; de Hei
lige Geesli en met YUUl'. Het vuur hee:h betrekking tot het wwee
de deel van bet verzoeningswerk. \\-at.er kan wel uiterlike onrei 
nigheid-persoonlike z-onden-zuiveren door a£was.sing ; lil.9.a.r, 

om b.v. metal.en van innerlike onreinheid te zuiveren, moet men 
ze door niur oplossen. Zo ook kan de erfzonde--ene innerlike 
overgeeride zondige geaard.heid, oi neiging--slechts door ruw- op
gelo.st worden, iet.s da.t plaats 'indt door onze •ereniging m~t 
Cbristus m Zijn dood; waarin wij, j uisti zo als Hij, in vereni
ging met Hem gahoorza.amheid leren door de dingen die wij Uj
den (Heb. 2:10; 6:8) ; en wij, in vereniging met hem, ook on,; 
van Adam overgeeerfd le.-en aan de kruisdood overgeven, om 
-dan nie!; meer ons eigen leven te leven, ma.ar Christus te leveu 
(Gal. 2:20 ; 2 Kor. 4:11 ; Fil.- 1:21). 

De H eilige Geest alleen kan ollii Jezru> eigene o\·ergave aan 
de dood van deze natuur-m.a. w. de dood der erfzonde--mede
delen. En daar de erlzonde hare zetel in het· vlees heeft, en wij 
van dit vlees niet verlo.st worden-wij bedoelen als een omhul 
.sel-voor wij srerven, spree.kt het van zelf dat wij van de erf
zonde slechts zo lang en zo\er \·erlost zijn 3'l.s ITT.j niet naar het 
Vlees waudelen, maar naar de Geest, en in J ezus blijven, en 
Ohristus lernn, niet Zijn leven naleven, rna.a.r Zijn eigen leven 
in ons uitle•en. Gelijk ene plant die iu haa.r seizoen, naannate 
-heschutting, geschikte grond, en klimaai; hare ontwikkeling be-
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gunstigen, door middel rnn ,_aar imrnnend 1::n Wt::nemend leven~ 
n-ij blijft van de dood Rmu. 8: 2 1,die ook in haar WOO!U) err 
o\·er hem triomfeert, totdat klimaat of :mdere om:;tandigheden 
.haar ongunstig worden, en hilar le.en ornrmeestert en HID o.u
der brengt; 

Op dezelfde wijze zijn ook " ij uij •an de erfzonde, naar
ma.re wij aa.n. de >oorwaarden •oldoen, die de inwoning >an 
Chrisws, die het le>en is Joh. 14:6 in ons, en wij in Hem, 
mogelik ma.ken ; waarvoor God volle voo.rziening gema.akt heeft 
in het .E.vangelie. 

Anders dan in de plant kan de dood later als gernlg van de 
erizonde (Rom 5: 12) sleeht.s het omhulsel-het Ylees-o>er
weldigen 1.Hebr. 9 :2'7) en blijft de inwendige m ens, door de 
inwoning van Jezus ' levdll dat gedurig >ernieuwd wordt, vrij 
>an de erfzonde niettegensta.ande de dood de uitwendige mens 
verderft \ 2 Kor. 4 : 16. ) 

De lezer ziet dus dat reini;;,oing ..an di: e:rfzonde een levens
proces is ; het sluit- alles in "at uitgedrukt wordr met het woord 
'-Heiligmaking'. en is geheel afhankelik rnn de >errulling >a.rt 
zekere kondities en >oora.1 onz~ •Hhouding rot Christus ons
.Hoofd. Om nu te beweren dai; dit alles door middel >an de Be
sprenging-al roept men ook de hulp in >an het geloof der ou
ders-in zuigeling~n kan plaats vinden. is de gt'Oot-ste onzin. ; 
want dan moest men tooh in de bijna. tweeduizend jaren se
den; Cbristus een kind aangetroffen hebben, dat opgegroeid is
zonder de minstB zondige neigingen te openbaren ! 

Christus was het enig ge>al; en dat was, omdat zelfs Zijne
vleeslike geboorte het gernlg was >an de orerschaduwen
de kracht des Heiligen Geest.es, en Hij dus Zijn >leselik be
staan kon beginnen, waar wij eerst na de -wedergeboorte, en 
a1s een ge·rnlg van de Doop des H eiligen Geesres kunnen be
ginnen , om n.l. gelijk Hij in het vlees wa.arin de >an Adam 
over-g&t!rfde zond.i.,ae geasrdheid woont. om niettegen....<:taand~ 

dit zond.ige >lees (Rom. 8:3) door de .kracht van het bo>enn:i.
tuurlike goddelike leven , een heilig le\en te leiden. 

·wat het >olmaal-tst christelik lewn na <le Doop dt::s Heiligen 
Geestes door het verlossin.,,aswerk \an rhri<:tus Jiau ziju, was. 
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het leVE:J.l rnn Chrisuus reeds Yan Zijne ge:boorte t-Ot brj Zijn 
Doop. roen Hij de Heilige Geest onn·ing zonder mate en al 
de rnllieid Gods deelachi;ig werd (Joh. 1: :5 ; 3:3-!: .Kol. :2:9) 
<.:t~ tloOi' <leze ·rnlheid Jes Heiligeu Gce:,tes was Hij in staat 
Zich onsrraffelik Gode op re offeren \Hebr. 9: 14} maat Je be
.ha.ndeling nm dir ondenrerp 1indr de lezer in een Yorig hooid
swuk. 

D e heidenen geloven wel, dat hunne zuigelingen door mid
<lel nm de ceremonie der Be.sprenging rnn de er:fzonde gerei
nigd worden ; maar om uit de mond Yan Protestanten iets zo 
Rooms en bijgelovigs te horen is uiterst pijnlik! 

Zoal.; wij de Iez.=r r-eeds .:U!Ilgetoond hcbben. had Ji=ze leer
stelling haar bestaan \OOral aan twee oorzaken te danken. (1) . 
De Doop is een zinnebeeldige afu-assing der zonden : de ge
hele christ.enheid erkent dit; daar zuigelingen ~ht.er geen 
zonden hebben waarvan zij kunnen ge"l"assen worden. i.:: bet 
klinkklaar dat zij geen geschil1:e \OOr"l"e.tpen 1oor de Doop 
kunnen zijn! Om ze nu. niettegensraande dit. \ eroordelend feit 
te kunnen clopen, heefo men als een redmiddel uit cleze moei
likheid de uoe1lucht genomen tou de erfzonde! Op dezen nieu· 
we en onbijbelse gro.nd zou men dadelik de gehele \1ereld \OOr 

de met weg kun.nen dopen ! en dit is prec:ies wat de Roomse 
kerk ge1..laan heeft 01er al waar zij her zwaard van politieke 
macht in de fomden had. 

(2). Om een onwillige mensheid in een kerk, <lie kraeht=
loos geworden, en in ge\aar \\·as uit. te st erYen, te kUllllen in
drij,en, bee-ft mi:'n de mensen diets gemaal-r. clat. zo zui
gelingen komen r-e sterven., zij eeuwig in de he! branden als 
een gevolg van de emonde, tenzij zij niet eerst v6or hun ster
ven, door de Doop die latel' besp:renging werd- van deze el'f
smet gewassen worden! Het is op grond Yan deze dwaling dal 
men on 

EEX ERSSTIGE BESCHt:LDIGIXG. 

ten la re legt. n.L Jat wij zuigelingen de zaligheid ontzeggen, 
door hen toroar; zij de jaren \an onderscheiding bereikt heb
ben, rnn de Doop re onthouden! Naruuri1k inclien de b:c--
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sprenging werkelik het rnn God wrordenJ rniJdel ware cor af 
wassing nm <le erfzonJ(: , dau zou <lit waarzijn, m.a.ar dit is zi1 

ni.et! 
Dezt' beschulJiging uit de mond va.n Protestant.en i;; dus no!{ 

een positief be\'\ijs, dat ook zij het bijgeloof nsthouden, dat 
;.;Ligelingen-besprenging bet instrument der wedergeboorte
e:n mu nog ongerijmder is-€n amassing der erfzonde of hei
ugmaking is! Her. zand <lat; ~ll <le donkerst.e t't'UWen der ker.k 
haar in <le ogen is geworpen ziti er nog! 'Iot bewijs hiervan ver 
"ijze:n wij de lezer naar het rheologiese 1rerk nill de ve.·
maarde Dr . . .\ . Kuyper, ,-an H olland: 

E. H}TO .. DORD.R~CE~O. 
dL el III-15. XXVIlste Zondag, Boofdsrukken I-L\:. Or, 
bladzijde 6, zegt o.a. : "De Kinder-Doop staar. ot valt eniglik en 
uitslu!tend met de uaag, of alleen volwassenen dan wel ook 
kinderen, die als kinderen sr;erven zalig wordt=-n :»' 

Een andere be=:chuldiging is: Dat wij door zui.gclingen de 
doop re onthouden tordai; zij de jaren van Oilderscheiding be
reikt hebben. hen er door uii;sluiten mu de zegeningen des 
ve:rbonds .~n hen dus onder het ~ieuwe Verbond in eene slecb 
tere posir~e plaatsen dan zij onder het Oude waren. Deze g-:
hele kwesrie behandelen wij zo e.-en. Ondenussen ber oepen wij 
ons op het Doop -F.ormulier, waarin onder anderen gezegd 
wordt:-

,,Dat wij met onze kinderen in zonden ont-rnngen e.n geboren. 
en daarom kinderen des toor-ns zijn, zoodat wij in het lijk van 
God niet mog,~n komen , tenzij wij van nieuws geboren wor
den." 

l:Iier wotdt dus duideli.k geleerd, da.t onze kinderen ffCITE~ 
het ri1k Gods geboren "warden. en daar niet kunnen inkomc•• 
zonde.r van nienws geboren te wol'den. Her, Fo.rmulier slu·t 
ht:n r!u.:s op gronJ rnn hunne naruurlike geboort-e buiten de ze
geningen van bet :rijk Gods! Dt: t wist i:;; J.u:; niet met ons ma·n 
mer; her Formulier! 

::\Ien mt'rkt nier op het grote Yerschil Yan de twee Verbor•· 
den: omdat het O.Verbond -deselik was, werd men Joor .-IeseE
ke atkorn"'t erin geboren; re:rwijl bet ~. Verbonrl geestelik !s: 
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iet;; dat wij verloren hebben, en dus niet meer beziuten, en ge· 
rnlgelik de:Selik er tuiten geboren ''°rden. De beschuldiging 
dat wij <le kinderen !!l een :;lechtere po$itie plaatsen onder heu 
:\.Y. dan zij ond .... r ht-t O.V. wa.ren. door ze \an de zegeningeu 
er ran uit te sluiren, i~ du.s absoluut vals. 

De gehele !.-.--wc:;rie is Offr de iugang in her. Godstijk. De 
naag i::;: Houclr 111en zich aan. ~le ,1·eg. clat het schl·iftelike deel 
van het Formulier aau~·ij:;t ott1 in het rijk \all God te komen; 
n.l. dat 1nj in het rijk 'an God :'\IET mogen komen, t enzij 
wij van nieuws geboren z.ijn? La.at her Formuli.er ook hieroo 
antwoorden: "Dewijl dan nu de Doop in de plaars \an di.; 
Besnijdenis gekomen is, zo z::;.l men de jong1:: kiu<leren, als el'f
genamen van het rijk van God en van Zijn Verb<>nd, dopen .. , 

}faar. eilieve! wa.t heeft er in de tUS$entijd plaats gevon
de-u? :\og slechrs enige \\eken ~1chteruit "·aren deze zuigelin-

•gen weg~ns hunnc:.> zondige onrnmgsr t-U '..t:'boorn: kinder-en des 
tooms, en konden in heo rijk rnn God. niet ingaan, rt:-nzij... en 
nu zijn zij trf~ .... namen van b.er i-ijk nn God en Zijn verbondl 
Zijn deze zuigelingen in de mssentijd door een nieuwe geboorte 
in ht'! rijk rnn God en Zijn v eroond opgenomen? 

Indien <lit zo 11·as , zou her Dormulier er ongewijfeld van 
melding gemaakt hebben, maar dit wordt geheel >erz1reg;m; 
integendeel, wordt er uindrukkelik gezegd dat zij <lit geworden 
zijn op grond \an de Besnijdenis. waa.rin het geloof van <le va
de:r gold voor zijn kind, en clie be"·eerd \\·ordt yer·,angen te zijn 
geworden door de Doop! en zo zijn zij op grond van hunne 
vleselike afstamming in her r ijk Gods opgenomen ( ?) en is men 
terug gegaa.n toi; het .J udaisme van het 0. Verbond. 

Het gehele rraagstuk loopt- dus hierop nit: Dat wij ons 
houden aan bet e:hriituurlike deel van het iormulier. en het 
oruchriituurlike deel \el"l\erpt-n. terw:ijl zij aan het 
ouschriftuurlike rasthouden en her "chriitumlike \er
werpen ! Dat zij zich echrer in her gehetl nieG op hun gemak ge
n>elen. bewijst hunne gedurige pogingen om te mllen uitm.aken 
dat zuigelingen 1.-unnen "edergeboren warden. 

Onze besehuldigers bevinden zich tw;sen de twee horens 
ener dilemma: 0£ zij brengen hunne kinderen in bet rijk Gods 



op grond van afkomst uit gelo'dge ouders, <lat in negen uit· tle 
tien geva.llen uiterst twijfela.cb.tig is, of zij beweren dat zuige
lin~en op heo geloof van ouders door de Doop kunnen wederge
boren \\·orden, en keren terug tot het opus opera.tum der 
Roomse kt·rk, \nlardoor de Doop dan het instrument der we
dergeboort:e wordt; hoe om uiu deze dilemma te komen is hun
ne eigene zaak ! 

Her is lbn ook nier te Yti \\·omltren dat men.sen die op 
zulk een wijze tot wedergeboorte zijn gekomen moeilik tot een 
•erzekering er -.an kunnen komen, het moet uit den aard der 
zaak altijd op het geloof >an iem.a.nd anders rusten, en daar 
die ··anderen .. op hunne beurt er ook niet zeker >an zijn , zul
len uiteindelik de optrekkers rnn het onschriftuurlike deel nu.1 

b:r Formulier. en alien tlie het ondersttound uebben, een ver
bazend grote rekening moeten \ereffenen op de oordeelsdag ! 

Zonde1· >oor een ogenblik te aarzelen, beweren \\·ij op grond ' 
'an l.ioJs \Y oord, dat in de zin waarin de Bijbel ons de bete
~enis van het woord geen, zuigelingen niet kunnen wederge
boren word en! 

Elk le 1·en moet Yan zaad geboren worden : en he,t "zaad ·' 
der -wedei·gebcorte is. rnlJ:?"ens des Heilands -woorden , het 
\\-oorcl Gods; en >olgens deze gelijkenis, hangt de ontkiem!ng 
van dit zaad ,dat de wedergeboocte !Ou rrucht heeft. van de 
grond a£, waarin heti gezaaid \\·ordt, en uit Zijne >erklaxing 
blijkt het. <lat de grond het menselik hart afbt:::eldr-; want wij le 
zen: "En dat in de gOtde aarde 'alt, zijn deze, die her -woord 
gehoord hebben , het in een eerlig en goed hart bewaren ". 
(L ukas ~ : 11-15). En in :.\fatt. 12: 19 lezen 'l'lij : - '"Als iema.nd 
dar. woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de 
boze. en ru.1..-t weg hetgeen in zijn han gezaaid was." En dan 
weer lczen wij: .. .Het woord d .or prediking deed hun g"'en nut , 
dewijl het met geloof niet gemengd was, in degenen, die het ge
h-0-;}rd het:ben" tEeb. 4:2). En dan weer: "Een iegelik die 
gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren" (Joh 
5:1. 9-1~); en op een andere plaats. dau wij door Jezus aan 
te nemen, en in Zijn Xa.am te gelo>en nit H em geboren 
worden (Joh. 1:12,13). En Petrus zegt <lat mj wedergeboren 



-ziju, niet> uit >el'ga.nkelik zaad-gelovige ouders-maar uit Jn
·vergankelik zaad, doo? het leYende, en eeuwig blijvende W oord 
·nn God (1 Petrus 1:22. 

Hier blijkt dus duidelik da.t Gds W oord van geene ande
:re wijze mu wed.ergeboort-e melding maakt., dan die plaats vindt 
van Gods zijJe door Zijn W oord en Geest, en va.n des mensen 
kant, door de uitoefenin.g va.n Yerstand, geloof, de wil, (door 
de H eihl.n d aa.n re nemen) en, de bewegingoo. des harten, (door 
Zijn woord in een eerlik en goed hi;u-t te bewaren). 

Zal iemand nu de onbe,schroomdheid hebben om ons diets te 
maken dat dit a.lies kan plaats nnden in zuigelingen, hoe groot 
en echt; ook het geloo£ hunner ouders mocht zijn? 

Luk. 1 : 15 wordt door de regenstanders aangehaald als z-0u
den de woorden " met de Heilige Geesr. \en-uld van moeders lijf 
aan" betekenen da.t Johannes de wedergeboorte van moeders 
lijf aan deelaehtig wa.s. 

Met ·t oog op wat Gods \roord leert aanga.snde de voorwaar
den en eisen van de \\edergeboort.e, ( z-0als hierboven uiteen,,,.:re
zet), en met 't oog op de omstandigheden waaronder op an
dere pla.atsen in de Schrift gelijkluidende uit<lrukkingen gebe
zigd werden , zou 't verge-zxht zijn om deze uitdrukking a1s ge
lijkst.aunde met de wedergeboorte t.e verkl<:U:en . PaUlus zegt b. v. 
in Gal. 1 :15; 'maar wanneer het Gode behaagd heeft, die rnij 
van ruijner :uo6ders lijf aan afgezondel.'d. heeft." En roch kwarr. 
Paulus t·erst op \ Olwassen leeftijd tot bekering en de wedergc 
boorte. 

In Num. i& :2 lezen wij . ··Ais Biliam zijne ogen ophief .. 
,zo was de Geest Gods op hem'' . 

Va.n E-rnl wordt ook in 1 8am 10: 10 verklaard dat "de Geest · 
des Heren vaardig werd o>er hem en hij pro:feteerde. ' ' 

H et leven en d£ daden >an deze beide ,;e.rsonc:n getuigen 
toch niet van wedergeboorte. 

Hoe zuigelingen, die sterven t·oor zij de jaren van onder
scheiden bereilrt hebben, in het Gods rijk opgenomen worden, 
is e.en. van. die verborgene dingen die voor de Here zijn (Deut. 
29:29). Daar geen mens iets kan b-ijdragen of bebn1pzaam zijn 
·tot hc;nne zaligheid, en oru:e hulp dus niet nodig is, zo heeft God 
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goedgedac-ht het ons niet te openbaren, en daarom gaa.t het on~ 
niet a<m, het is voor oru; genoeg dat Hij gezegd beeft: "Det 
zulken IS het koninkrijk der hemelen. 

Wat waar is van de wedergeboorte is natuurlik ook v a;..l 

toepassing op de afwassing der zon den. Wij worden >an onz,_• 
zonden gewassen door Gods W oord te geloven en te geh<>on&-· 
men. Er wordt \an de gemeente gezegd: " Dat Christus Zich 
zehe voor ham- heeft overgegeven, opdat Hij iiaar heiligen
zou, haar gereinigd hebbende met het bad des \\·aters dooe 
bet Woo.rd" (Efeze 5:25, 26) . Het water in de Doop is niet 
alleen een beeld n.n de dood, ma& ook van Gods Woord, da& 
ons reinigt door onze ogen te vestigen in het geloof op het blood 
van Christw;. J ezus zeide: '' Gijlieden zijr. nu I tin, om het 
Woord dat ik tot· u gesproken heb., (Joh. 15 : 3) . Deze reiniging 
vindt plaat~ door Gods Woord re gehoorzamen; want Petrus 
zegt : .. H ebbende d.an uwe zielen gereinigd in de gehoon.aam
heid de!' waarheid, door de Geest" . l l ?etrus 1 :22) . 

H et is duidelik da.t noch de wedt1rgeboorte, no. h de afwas 
sing der zonden voor een zuigeling mogelik is ; niet alleen, om 

· dat dit niet iets is gelijk de wassing rn11 een r1eselik mens, die 
dit passief kan ondergaan, t.erwijl een geestelike reiniging niet 
k t.r. geschieden zonder de actie>e rnedewerking van de men';;. 
maar om de eenvoudige reden cl.at zuigelingen hier geen be
hoefte aan hebben. Indien _-\ugustinus en de andere kerkvadera
niet de kerk verstoord had den meb hl:lllile harrewarrerij , door 
middel wa.arvan de Overst.e dezer wereld haat- de ogen ver. 
blind heeft, zij ware nooit t-0t zulk een dwaasheid \·ervallen! 

POSIT.IE VAN ZUIGELINGEN ONDER HET 
NIEUWE VERBOND. 

Overwegen wij n u de geestelike positie onder het ~. Ver 
bond , van een zuigeling >oor hij de jaren van onderschei~ 
bereikt heeft. Men kan ze uit een nar.uurlik, zowel als een gees
telik oogpunt beschouwen, wij overwegen het n~tuurlike het 
eerst. 

Wij noemen een kind, voor het de jaren van onderschei~ 
bereikt heeft, "onschuldig ." Wa.t bedoeien wij daarmede? Dif;_ 



namelijk, dater g-een schuld kan zijn z.onder toestemming. Zo
lang het kind dus nog niet ka.n onderscheiden tussen 1'-at recht. 
en wat verkeerd is- m.a.w. nog geen zedelik besef he€n •a.a 
war. recht of verkeerd is, en dus nog niet in staat is o.m zijn wii 
zedelik te la.ten gelden, hetzij in t0estemming of in ·\Yeigering
zolang kan er geen schuld wrbonden zijn aan zijne dad en, en 
waa.r er geen schuld is, daa.r kan er natuurlik ook geen sprak:; 
zijn van vergilienis ; niet. t-egenstaande het met zondige neigin-
gen geboren is. _ 

Want, de zonde van Adam wordt hun eerst persoonlik_ 
t.oegerekend w.annee.r zij er mee iust-emmen, en zoo kunnen zi.j 
aan de veroordeling rnn A.dam niet deel hebben; zola.ng zij 
aan deze , van Adam O"vergeerfde neigingen, nier met zedelike 
bewustheid toege\en, en op de zelide grond kunnen zij eerst 
met Christus \·erenigd ~rnrden, door H em persoonlik aan t& 

nemen, en in Hem te · geloven. Gods Woord zegt duidelik da~ 
,,De zonde niet toegerekend n-ordli a.ls er gene wet is" (&m. 
5: 13) ; en voor een zuigeling is er gene wet. Ilij komt slecht.s. 
trapsgewijze onder de "·ei;, naar ma.te zijn onderscheidings
krac·!nen ·.• •i:wikkt:ld -,,·orden. Hoe zouden hem dan zonden moe
ten vergeven worden, o:f hoe zou hij gewassen v.-orden, van 
zonden die rnlgens Gods Woord niet op zijn rekeuing zijn? 

Een schrijver d.rukt dit mooi uii;, hij zegt : "Wij wordeLt 
veroordeeld in Adam, en gerechuvaardigd in Christus op dezelf
de condities. Er zijn twee machten, twee stromen, die alti jd te· 
gen ons slaan--<le stroom -rnn zonde die in Adam ontsprong, en 
door aJ de geslachten stroomt; en de ·.-Joed der bemelse genade, 
die " fontein geopend tegen de zonde, en tegen de onrein
heid ·' (Zach. 13: 1), aJtijd vol en altijd >-loeiend, een aangroei
ende stroom van genezing en .-ernieuwing. En onze lotbest.em
ming hangt; hiervan af-or wij oru; overgeven aan de stroom 
der zoooe, of der genade. Het is een gezegend ft.it, dat de
stroom der genade nooit ophoudt en wij mogen ons menig ogen
bfil: er in werpen.' ' 

En zo begint Gods handeling met ons ah; verantwoordelike
wezens eerst wanneer wij zedelijk bewust. on.a a.an een va.n 
deze twee stroomen onirgeve.n. M a:::i1· n)or de wil ran het kind 
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~enoegza.arn ontwikkeld is, om deze keuze re doen, kan het 
onmogelik wrloren gasn, want : Derzulken is het. koni:ukrijk J er 
hemelen. 

Beschouwen wij uu Je positie Jt::r zuigelingen uit heti gees
telik oogpum. Wij :ezen omi:;renr. de Heere J ezus: .. Ik, de 
H~re, heh C geroepen :n _ekchtigheid, t::n lk zal L' ge,en t.ot 
een VERBO~D DE ti VOL.KS, tot een Licht der heidenen; 
um te opt:nen de bliudt> ogen, om rle geliondenen uit te >oer:f:Il 
uit de ge,angenis . en uir het. gernngenhuis, J ie in de cluisrer
nis zitten" (Jesaja ±2:6. ~ ) . 

Chrisrus is 1lu::. ht::t Y2rbontl Gods-het );°ieuwe Verbond 
Da.arom ook zegt de A.p06tel dat het '" Verbond re voren beves
tigd is op Ghrisrus.. (Gal. 3: 16-18) . Chrisms is de Erfgenaam 
van her; wrbond met A.braham gemaakt en in dit Verbond is 
het ganse heidendom ingesloten-dit b.:hoeft voor de gewone 
bijbellezer geen betoog, zie >ers 14-da.a.rom ook is in diu ver. 
bond de scheidsmuur tussen J ood en heiden ,-ernietigd (Efeze 
2:11-2'2 ; :3:1-S) . Zodat de gehele wereld nu door Christus 
in ene verbond.sbetrekki.ng stiaat rot God: · ' \\ant God was IN 
CHRISTLS, de \\"""ERELD met Zichzelve verzoenende" (2 
Kor. 5 : 1'); en, " Hij is ene ...-erzoening >oo onze zonden ; en 
niet alleen >oor de onze, ma&' ook voor de z.onde del' GEHELE 
WERELD" (1 Joh. 2 :2) . 

Op deze rot.s wordt de Rooms-Juda.istiese uitverkiezingis 
leer--dat God somm.igen voorbestemd heeft ter ~rnrdoemenis, en 
dat de uitverkiezing dergenen die zalig \\Orden. de lijn zou vol 
gen >an de gelovige a.£komst--ten enemale "erpletiterd ; want wij 
lezen: ·'God heefu hen allen onde.r de ongehoorza.a.mheid beslo . 
ten, opdat Hij hun aJJen zou barmhartig zijn" (Rom. 11 :32) ; 
en ''De Schrifu heeft het alles onder de zonde besloten opdat de 
beloft.e nit het geloof van Jezus Christus, 11an de gelo¥igen zou 
gege•en worden ·' (Gal. 3: 2-2). 

De bewering, dat onder het ~.Ver bond de kinderen der ge
lovigen wel, en die der ongelorigen niet in het verbond zijn . is 
een blote herseru:chi111: ene uit...-!nding om de Zuigelingen-be
sprenging, ene menselike instelling-wasrschijnlik van de hei
denen overgenomen-te 1.-unnen rechtvas.rdigen ; wan;. de Sch.rift. 



..zegt uii:drukkelik: " Er is GEEN ONDERSCHEID"; wa.nt om 
hen alien uit genade t.e kunnen barmhartig zijn "Is aller mond 
gestopt, en de g-ehele wereld >oor God >erdoemelik ; want zij 
hebben allen gezondigd en der.-en de heerlikheid Gods. En wor 
den om niei; gerecht...-aardigd, uit Zijne genade. door de >erlos 
sing die in ChistU.S Jezus is'' 1.Rom . 3r: l"- 2±). 

En elders lezen \\ij: ··want Chisuus , a.ls wij nog krachte. 
loos waren, is t.e Zijner tijd 'oor de goddelozen gestonen" en 
, ,God be•estigt Zijne liefde jegens ons. llai; Christus ':"OO! ons ge
StiOr\en is , als wij nog zondaars wa..ren' · (Rorr .. 5 :6, 8) . 

Het is een heerlik ieit, dat de gehele wereld nu-hoewel 
nog Yijandig-door Christus mei; God in ene Yerbondsbetrekking 
srast : en de _\postel gebruiln dit feit als een argument, waar hij 
zegr: ··\Vanti indien wij, vijanden rijnde, met God yenoend 
zijn, toor Je dood Zijns Zoon.s, \eel zneer zullen wij, >erzoend 
zijnde. behouden. worden door Zijn le,en" (P.om. 5:6--11) . 

De bewering, da.t er in deze bedeling, eEn zeker Verbond 
meti .-\.braham gemaahi:, bestaa.t, waaraa.n de k:i.nderen der ge 
lo•iger. wel, en die der ongelongen niet deel hebben, is zoals 
reeili: gezegd een iJlore ,-erzinning 'an J udaistiese Tbeologen, 
"\rn.anan het Roomse Ste!sel de natiUurlike nucht is. In Gods 
Woord zal de lezer geeIJJ greintje bewijs vi.nden >oor zuik eno: 
bewering. 

W au de lezer rrel >ind en zal is c-en \erbond gemaakt met 
Abraham aJs Yader der "t'oorhuid (Rom. ±: 11). w.aruin beloofd 
-werd, ua.t in hem gE:zegend zouden "t\"Ol"den al de geslachten der 
aarde (Gen. 12 : 3) ; rel."'Wille , a.n de vervulling dezer beloite 
werd de besnijdenis later ingesueld. om (le afzondering >an zij
ne nakomelingen ue >erzekeren, torda.r. het .. Za.ad" zou gek<r 
men zijn , door wie deze belotte zou n~rnild war den. En 400 
jaren daarna werd uog bm·endien den-et er bijgevoegd, waa.rvan 
de besnijdenis het symbool 1.>erd. En het wordt uitdrukkelik 
gezegd da.t dit iets tijdeliks was, om de vleselike nakomeli.ngen 
van 1braham te bewa.ren, rordat het ··zaad" zou gekomen zijn, 
<>p Wie het Verbond bevestigd was (Gal. 3:1&-29). 

Toen, ffij kwam, had de wet naruurilk een einde, zowel a.ls 
.de besnijdenis, die lang voor haar was ingesr€ld ; "ant ~ij lezen 



dat Hij- " Het Zaad"-die beiden eengemaakt heeft , en de: 
middelmnur des afscheidsels gebroken hebbende, heea , H ij d&· 
vijandschap in Zijn vlees teniete gedaan" (Efeze 2: 14, 15) . E.n 
wat was nu die scheidsmuur liUSSen Jood en H eiden ? De besnij
denis voorwaar ! dat was het dat die twee gescheid en hield ! 

Om nu de besprenging te \\-illen gebruiken om op grond van 
vleselike afkomsii uit geiovige ouders, kinderen weer van el
kander te onderscheiden, is om deze middelmuur die Jezus 
door Zijn dood vernietigd heeft, weder op te bouwen ! Hoe onge
rij rnd hen vooral -voor predesrinateurs is. beidf' in de theorie zo
wel als in de pra1.-tijk om zuµ: een onderscheid te willen daar 
stellen. willen wij nu met een voorbeeld ophelderen. 

}!et een boer over de Zuigelingen-besprenging sprekende, 
zeide hij o.a.: ·•n: zie in de Kinder-Doop dezelfde betekeni-; als 
in bet merken van de lammer en mijner ku11de · ·. \Yij Yoegen 
hem toen of hij niet, volgens zij ne kerkleer geloofde , dat gelijk 
in het geval van de kinderen van Abraham, Izak en anderen, 
slechts een deel -.an de kinderen de:r gelovigen uitTerkoren was? 
.Hierop moest hij toestemmend antwoorden; waarop wij h em 
er op wezen, dat zij dus, volgens hun eigene leer, velen doop
ten die niet in het .-e.rondei-stelde ' erbond zijn, en hunne han
dehrijze dus op bet. Yolgende neer1.--wam : -

Twee boeren. die buren zijn, hebben elk een kuddde onge
mer1.-t-e lammeren ; op een zekere dag raken cl.ie door elkander 
De ene boert keer ze alien in zijn kraal, en redeneert. als volgt : 
"Il: weet wel goed dat deze lammeren niet alle aan mij toebe
horen, maar om ze ker te maken dat ik niet enige 'erliezen zou, 
die werkelik mijn eigendom zijn, zet ik nu maar mijn merk op-
alle !" Kan zijn me:rk nu nog langer beschouwd worden als een 
onderscheidings-teken, tussen hem en zijn buurman ? 

Werh.-t dit nu beter in de praktijk? Hoort wat Dr. Kuyper, 
een van de ijverigste en be.kwaamste rno:rstanders v-an deze le!:l!'
zelf moet bekennen. Op bladzijde 9, van zijn r eeds \ermelde 
boek. zegt hij : ''Van degenen- kinderen der gelovigen-die in 
klaar .helder bewustzijn opgroeien, zien wij zeer w el, dat slechts. 
de kleinere helft aisterft in het geloof aan de Here . " \\."a: wordt 
nu rnn de Doop a.ls een t-eken , waardoor \eronrtersteld wordt. 
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.dar. de kinderen der gelovigen onderscheiden worden van die der 
.o.ngelongen? l In het volgend hoofds:uk hopen wij a.an te tonen 
d.at zover >an dit het geval r.e zijn, de zuigei.ingen-besprenging 
juist het middel is om de scheidslijn tussen de wereld en de 
kerk geheel te vernietigen!) 

Dit a.rrikel wordt vastgehouden eenvoudig omdao het in de 
H eilbergse Katechismus is, en gevolgelik als onfeilba.a.r be
schouwd wordt, niettegenstaande dit elke d.ag van ons leven 
door J;: ondeninding gelogenst;raft wordt ! '"' aar is de Leraar 
te vinden die ook maar ene poging aanwendr., hoe gering ook, 
om di ti artikel uit: re voeren? w aar is er een geva.l te vinden' 
over de lengte en breedte van ons land, of Emig ander land, waar 
men weigert om het kind te dopen van mensen, die leden van 
de kerk zijn, zo hun le>en onbesproken is, ai zouden zij ook 
zelf belijden dat zij gene verzekering hebben dat zij wederge 
borene kinderen Gods zijn! Wie, die gewoon is pe:rsoonl.ik m~t 
zielen om re gaan, zou zo eenvoudig zijn om op grond van dit 
artikel a.an te nemen, dat de ouders van al de gedoopre kind-:. -
ren gelongen zijn? \Yij n-ezen het zou enigszins gaan gelijk het 
met Abraham en Sodom en Gomorro ging, het g~tal zou moe
t.en a.fgebrachr. worden tot ene · · zeer .. kleinere helfl:. 

Indien men nu deze harrewarrerij verlaat, en zich slechts 
t.ot Gods Woord bepaalt, zie dan, hoe eenvoudig en duidelik di; 
zaak wordt! 

De gehele mensh:eid is onder de z-0nde beslot-en en de ge 
hele wereld voor God verdoemelik, en om hen nu alien, om niet, 
of uit genade t-e lnmnen rechtvaardigen ", was God in Christns, 
de were!d met Zich zelve venoenende, hun zonde hun ruet 
roerekenende" lRom. 3:19--24 ; 11:32; Gal. 2 :2-2 ; 2 Kor 
5:19). 

En zo hee:ii; de gehele we reld aanspraak op Gods Zoon, W ie 
Hij not een Ye?bond des volks, een Licht der hE-idenen. geschon
ken heeft tJes. 42:1-7) . Het spreekt dus van zelf da't elk kind 
in dit -.erbond inbegrepen is, en indien het komt te sten-en 
v66r het de jaren van onderscheiding bereild heeft, zalig is , 
.ze!fs de erfzon de kan dir niet -.erhinderen, da.ar heo uitdrukke
lik gezegd wordt: dat H:ij hun zonde bun niet toerekent. 
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Met het oog hlerop, is het mer1...-aardig dat het in Open. 
4 :3; 10:1, vermeld wordt dater een regenboog rondom ~ 
troon was; aantonende dat Gods V erbond in Chr~tus met- dt 
wereld zo algemeen en a.lies omv.attend is , gelijk het verbo!!d 
met Noach gemaakt toen Hij een >erbond met de gehele v;ereld 
maa1.--t.e, dat Hij haar niet weer met water zou verderven en 
waarvan de regenboog het teken i;ras. 

Ls het niet duidelik, dat de \ernietiging van dit a.lgemeen 
t>Il heerlik verbond door weer de middelmuur op te richten d ; P 

Cill:istus door Zijn dood te niete gedaan beeft, bet werk m&t 
zijn \an de Juda.Istiese Leraars der Roomse kerk, die door
lihristus symbolies genoemd w-orden '·de n-ouw J ezabel" c;. 
.. de Synggoge des Satans" , en door Hem zo streng >eroorcleeld 
werden zie Openb. ~:20: 3:9. 

Dit alom,attend Verbond te 'eranderen, en, zover 't de
kinderen betreft, de zaligheid te beperken - niet 
eens tot al de kindei.-en der gelovigen, maar. zo
als Dr. Kuyper zelf erkent - t-0t de kleinere helft van· 
de 1.-lIJderen der gelovigen, openbaart grote onillD.de omtrent 
Gods gereehtigheid, en toont aan, dat zij, door hunne eigene 
gerechtigheid--0p grond van gelovige aikomst-op t e richten, 
der reehtvaa.:rdigheid Gods- op grand •an Gods alomvatten
de genade-niet onderworpen zijn, zie Rom. 10:1-J. 

Indien nu de ganse were1d door de 1erzoening -ran C'hristus. 
in een verbands-hetrekking tot Gods staa:t., zodat. llij bun zon-. 
de hun niet toerekent, dan is bet zonnekla.ar dat men nog 
.slechts op een grond kan verloren ga.an, n.l. door Gods Zoon _ 
Gods gave, Zijn Verbond met de wereld te vern-erpen ; en daar
om ook leerde de H 'ere Jzu:s, da.t de enige grond waa-rop de 
Reilige Geest de wereld van zonde zou o>ertuigen was : " Omd3t 
zij in i\Iij niet geloven" (Joh. 16:9). H et is op deze grond al
leen, dat God "met vlammend mur zal wraak doel:l O\er nege
nen, die God niet kennen, en het Evangelie----<le blijde tijding 
omtrent dit heerlik Yerbond- va-n onze Here Jezus Christus. 
niet gehoorzaam zijn ·· (2 Thess. 1 :8). 

Daar nu oncier het X.Verbond de gehele wereld rnor God 
verdoemelik is, zoriat God ze alien ora niet rechtvaardigt; om 
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dar Rij tclrwille 'an de \"erzoening 'an Christus de zonde niet 
toerek1::nt, zo spreekt het \"an zelf. dat eerst nad.at iemand de
jaren ,·an onderscheiding bereikt hee~. en in staat is een keuze 
te doen, Gods. Evangelie-<le H ere J ezus, Gods genade-\"er· 
bond met de wei-eld- a.an i'e nemen of re •en1erpen, dat er 
eerst Jan spra.ke kan zijn Yan t:en roerekening >an zonde. 

Het was precies zo bij de schepping •an de mens. Hij was 
in een t.oestand \an onschuld tmdar hij feilde, roen hij op de 
proof gesueld werd, Of hij God zou geloven, en in gemeenschap . 
met Hem zijn be.stemming bereiken, en of hij God ZOU lrall

trouwen, en een opstandeling worden. 
Zo ook is de gehele ~ereld nu-totdali men de jaren van 

onderscheiding be1·eikt he.:-tt- hoewel nog onder een 
vonnis des doods. door het 'erzoeningsn-erk ••m Chris
tus bedekt, en in een toe.st.and ran onschuld, tordat het uijd
stip •an keuze be.reikt is; maar .an <lit ogenblik af, komt er een 
onderscheid . De mens die door zij r'. keuz.e en aanneming van 
he~ E-rnngelie wedergeboren wordt. onder tekent van zijn kant 
di4 •erbond der genade door her uiterlik r-eken des Doops ,en 
wordi; wee!' ran Godi; .k~nr rerzegeld met de Heilige Geest der 
belofte ( Efeze 2: 13) , en her "ordr nadrukkelik gezegd da.1i dit 
geschiedu, nadat hij het E vangelie gehoord en ge1oofd heeft. 

Verwerpt hij aan de andere kant de Heere J ezus, Gods 
Verbond, dan bekrachtigt hij door deze Yerwerping het vonnis 
des doods, n-aat·ondel' hij beslott>n irns, mer her ·pecia.le doel om 
hem de zaligheid mede te delen op grond rnn genade--want ge
na.de kan slechts a.an iemand die zich schuldig erken-c, geschon· 
ken worden. 

DE> lezer zi&t dus d uidelik dat; er onder het X. V erbond tu.s
sen kiudt"rt>n geen ondei-sc·beid kan bc-sFmm, nxSrdat zij de jaren 
van onderscheiiling berei.kt; hebben. De Doop is het teken •an OD· 

derscheiding tussen gelovigen en onge1ovigen, en daar geloo:fs
oefening \OOr zuigelingen cen onmogelikheid is, ,.:pree1.-t bet 
van zel:f, i~ een on<lerscheid op <lffe grond ook een onmogelik
heid. 

De ,·oorstanders •an Zuigelingen-Besprenging ' oelen de
kracht •au dit: argument, en het is voor hen een grote m oeilur-

fl 
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heid. Om hier over heen te komen hebben zij be.;loten, dat zo er 
ook slechts maar een gelovige, onder de voot-ouders van de zui
geling is een of twee geslachten acht.eruit, <liens geloof dan 
geldt YOOr de zuigeling! 

Dr. Kuyper moet erkennen dati in de Schrift ''geloof en 
doop" alcijd verbonden zijn, en redeneert hij op bladzijde 7 van 
zijn boek, da.t daar God slechts een weg tot zaligheid hee~, en 
niet twee wegen, n.l. de "edergeboort-e, zo moet men daarvan 
.afleiden dat zuigelingen kunnen gelo\en en weder:geboi·en '"or
den, anders- meenr hij- zou men ze de zaligheid ontzeggen. 
Maar later raa.kt hij met zijne redenering zo 'a.st in zijn e!gene 
r.i&men, dat hij toch moet erkennen dat de weg der zaligheid 
-tweeerlei verloop heeft, a.I naar gelang een geboren persoon jong 
stern oi r.ot volwassenen leeftijd opgroeit. 

Omti-ent eerstgenoemden zegt hij o.a. dat, ·'Indien God de 
H ere O\er zulk een een rroegt~jdige dood beschil...i;, zoda.t; hjj 
n.iei; onder het; geklank des Evangelies op aarde kan komen, dau 
brengt God de Here zulk een door de dood in de aanschouwing 
>an de Chrisrus en zijn zoenwerk, en onder het geklank des 
Ev~lies, gelijk de engelen dit voor de troon uitjubelen , en 
komt hij tot de roeeigening en gen.ieting van zijn Zaligmaker en 
H eer." (B1adzijde 14). 

Dit is ene schone voorstelling van hoe de z-0enverdienste 
van Christus mogelik kan toegepast worden op kinderen die ster
-ven •oor zij de jaren van onderscheiding berei1.-t hebben. 

1faa.r va.n wa.ar bekomc; Dr. Kuypei.- deze inlic.hting? Want 
de Sehr.ITT bewa.art bier owr een absoluut stilzwijgen! en hij 
schrijft; also:f hij hiero1er ene direkte openbaring van de heme] 
had! 

Op bladzijde 7 \an he-i; eersn: hoofdstuk bewijst Dr. Kuyper, 
da.t minstens !5 percent van de bernlking der wereld sterlt v66r 
zij de jaren >an onderscheiding bere@ heeft, en zegt hij: "Ret 
is derh.alve, spel met het heilige, en gemi.s aan emst, zo men bij 
de besprelcing van de heilige Doop, en in hen aJgemeen van de 
weg der zaligheid, het lot ~·an de helft van ons menselik geslac.ht 
buiten rekening laa.t. " 



4\1 • 

rit bovengenoemde zal de lezer ongetwijfeld aileiden dat 
Dr. Kuyper de grore schare >an heidense kinderen, die in de 
jonkheid srer>en, ook her; >oottechr; zaJ. ooekennen , om door de 
dood, in de aaD.S<!houwing van de Christus en Zijn zoenwerk, o:r;i · 
der her geklank des E • angelies, zoals de engelen dit voor de 
n-oon uitjubelen, gebracht te word.en, en alzo rot t-0eeigening en 
geniering •an hun Zaligmaker en Heer te komen! 

M:aar dit wil hij irnistrekt niet, Eu \1·aa1·om ni~r? E t-d "'~11-
voudig, omdat hij Jan mei; een klap de Zuigelingen-besprenging 
de nekslag zou toegebracht bebben; want deze ontelbare schare 
s~rfi immer zonder op chrisr.elike wijze ( ?) besprengd te zijn 
ge':\orden, en-zou hij dus door zulk ene erkenning het onbetwist
baar bemjs gele\erd hebben dat de Zuigelingen-doop geen goddt>
like instelling is. H oort war hij omtrem deze ontelbare ~ c:haar 
zegr:-

. ··w aar de Heilige Schrifu zweeg, achm:e ook de bdijdeui,; 
te moeten zwi.jgen . ::.Uen wist er eenvoudig niet.s "ran af, en kon 
er dus ook niet van spreken. Blote gissing of vermoeden toch. 
heeft; in zo ernstige zaak geen de minste waarde. Het lot dezer 
duizenden wichtjens behoort t.or; de \erborgene dingen die •oor 
de Heere zijn" enz. 

De lezer houde nu in de gedachu:n, dar; er ongeveer tussen 
30 en 40 dmzend kinderen elk uur :Herren, >oar zij de jar en rnn 
onderscheiding berei1.-t hebben; de kinderen •an werkelik gelovi
ge ouder.s ma.ken van dez:e ontelbare scharu: slechts een zeer ge · 
ring deeltje uit, zeg misschien een of D\vee percent. In de behan
deling \an de Doop, en de weg der zaligheid in het algemeen . 
laat Dr. Kuyper deze ontelbare schaar buiten rekening, en cl.it i>: 
volgens zij ne eigene uitspra.a.k " spel met het heilige, en open
baart &etnis aan emst.'' 

Wanneer het echt.er het gering deeltje uitverkorene ( ?) kin· 
deren betren, ja, dan weer D.:- . Kuyper pr ecies hoe zij zalig wor
den. rn geeft hij ene biot e gissing. die-rnlgcns z!jn eigene 
woorden- ' 'in zo ernstige en tedere zaak niet de minste waa.rd~ 
'heeft" de kracht rnn ene uitspraak der H. Schrift·! W anneer het 
uiterlik twee percent, volgens zijne mening uitverkorene kinde
,.ren betrefv-\<tn me de Schrift echter niei:s af weet--dan , ja 



clan, spr~kr, hij nu.: r· authoritei:: .. zij aa!kchouwen de Chrii,;ru_;; . 
in de dood en komen Jan mt gei:oi- niet tot wedergeboort-t ....-ant.. 
d.it zijn zij , volgens hem, reeds- maar toli toeeigening >an de Za
ligrnaker; ma.ar wanneer het J t: on:elbarc ,-..,hare \·an hei<len.s& 
ki.nderen ben-efu ds.n . trekt hij ongernelig de scbouders op. 2n 
zegu : ··}!en weet er eenvoudig niers \·an af. · · 

H et worde ons >ergund. terwille >a.n het gewicht der zaak, 
nog eens in ' r kort uiteen te zetten, wat de positie i:; nm kin-
deren onder het N . V erbond v66r zij de j aren n m onderscheidi.ng 
bereikt hebben. 

In onze gerechtsho,·en wordt er dikwels o•er een misda<l..iger 
- \\·at men hier te lande noemt--een opgeschort rnnnis . uirge 
sproken, d.w.z. hij wordt be.hoorlik rnlgens wet gernnnist. maar· 
de volu-ekking • an het •onnis wordt opgeschort rnor een bepaal
de tijd. op rnorn-aarde -an goed gedrag. Wordt er gedurende die 
gestiipulecrde tijdperk geen nieuwe aa.nklacht r.egen de besehul
digde ingediend. dan wordt hem zijn rnnnis n-ijgescholden. of 
lie>er. \t:rvalt her \Onnis als rnn zelf : maar indien wel. dan 
moet hij her, uitgesprokene vonnis ondergaan. zowel als de snaf 
verbonden a.an de nieuwe aanklacht. 

Zo ook is de gehele wereld onder een >onnis des doods 
(Rom . 3:9, 23), maar door de wrlossing die in Chl'iStus i::: (Yers 
:?4), wordr. hun de zonde niet toegerekend 12 Kor. j : 19) op \O<Ji

waarde, dat wanneer zij de blijde boodsc-hap nn dit heerlik ~e
nade-\erbond horen, zij zich bekeren en het aan nemen: rlaarom 
zegt de Apostel: " God de tijden der onwetenheid overgezien 
hebbende, •erkond.igt nu allen m euscn alom. da.t zij zich bek~ 
ren .. (Hand . l l :JO) . 

Verwerpen zij echter de blijde boocl5chap. dan blijft h1:.·t uit
gesproken •onn.is \an h-rachr-, en wort<l op Gods rijd \Oltrokken ; 
daarom lezen wij: "'Die in de Zoon gelooft, heeft htt eeuwige 
le>en, maa.r die de Zoon ongehoorzaam i~. zal bet le>en nier. 
zien, maar de morn (~0<..is blijft op hem .. 1-Joh .. :i :36). Dit: lit 
E•angelie niet gehoord hebben, die "·orden geoordeeld rnlgen~ 
de wet geschreYen in b.unne hart en 1 Rom. 2: 14--16) 

Ind.ien nu_ terwille Y.'.lll Chrisru..s · zoem·erdiB'.lSte , 8.8.Il de ge
hele wereld de zonde niet toegerekend l\ordt. tenzij iemand, na.. 
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de blijde boodschap gehoord te hebben, het Evan&elie ongehoor
zaam is, dan volgt het van zelf . dat indien een kind sterft .-661 
het de jaren rnn onderscheiding bereikt. heeft, bet de wrzoening 
ill Christus de-elacht.ig is: · 'Derzulken is bet koninkrijk der he
melen. ·· 

~eem een antler ,·oorbeeld. Ene erfenis '\Yordt clik\\·els be
maaku op \OOrwaarde. dat '\'\·anneer de erfgenaam ri1ondig wordt. 
hij of zij met een g&noemd persoon in het huwelik zal treden . 
.ZOlang de erfgenaam dus onmondig is, beeft hij slechts een po
tem.ieel recht op de etfenis. en eerst na bet hu'\\·elik komt hij 
in daadzakelik bezit er \an. 

Zo ook is de hemelse el'ienis ««n de gehele \Yet'• Id bemaakt. 
met de bepaalde voorwaa.rde dar her. zai uirlopen op <:>en huwe 
lik met Christus. H i<:i·uit Yolgt, dar elk kind dat in de \\·erehl 
komt. ' loor Chrisms zoen,erdiensr-e , een ,·oorbereidend of poten
tieel aandeel heeft aan Gods gena-verbond met de \rereld: maar 
in werkelik bezit of roeeigening er rnn komt het eerst, wanneer 
het de pred.ilfog ,hetzij op het gehoor (R om. 10 :11) . of d_oor 
middel ,a.n het gesciirewr:e woord. gelooft., er: door eigene keu
ze Chrisru.s 11ls de hemelse bruidegom aanneemr.. De Doo-p is bet 
door Je Schrift '-ercrdend uitt:rlik teken 'lraai'door dit. huwelik 
verzegeld '\\Ordt. R oe deze erfenis op een hind toegepast \rordr, 
indien het ;;rerfo v66r het dezc: keuze kan doen, is ons niet ge
openbaan.1, maar Jar; het deel beeft aan deze zoon-verdiensi;e eu. 
dus op ene god<lelike maar YOOr ons verborgene wijze toegepa<:t 
'\\ordt i;:; zeker: want : · · Derzuiken i;; het koninkrijk der heme 
len . .. 

In het lic:ht rnn roornoemde Yoorbeelden kan de 112zer betd 
'ersnaan '\'\"at bet Forrnulier bedoelt waar het zegt: ·'Dar onz~ 
jonge kinderen zonder hun weten de 'erdoemenis in _.\.dam deel
achrig zijn, en alzo oak weder in Christus toti genade aangeno
men worJen. · · }faar men mag niet uit bet oog w~rli&zen clat dit 
a.bsoluut niets te doen heeft met• afkomst uit gelo>ige ouders, en 
da.t het gene onmiddellike konn.ektie heeft met een verbond mer
Abra:ham gema.ah.i:, maar rust op grond i:-an Gods gena-wrbond 
met de gehele werc-!d gemaakt. 



En in dit• licht kan men ook begrijpen ho-= een kind, terwiil 
het een YoonrnardeEk of potentieel aandeel heeft. in Gods genu 
verbond, tocb in werkelikheid nog een kind des tcorns kan zijn, 
<lat moet aangesp oord \\orden wt de \rnde1·geboorte ; want slechts 
door de wedergeboorte kan een kind des r.oorns Yeranderd wor
den in een geliefd kind, en in werkelik bezit komen rnn de ze · 
geningen tler erfenis. 

Doopt men een kind >66r het de jaren der ondei'scht:·iding 
bereikt heeft, en .,-edergeboren is , zo -werpt men de gehele zaak 
orrn-er ; \rnnt >oor ee:n kind Llat sterfr >oor het dit tijdsr~p be 
reikt ht-efr. is zulk ect1 c:eremonia \an nui en gene waa.rde, te 
wijl het kind dat opgrOEit, zowel als zijne ouders door zulk 
.::en ceremonie in een geheel rnlse posde geplaatst worden . 
Dr. :Kuyper, die een te geleerde en oprechre !llan is, om ooit 
te b.oweren da.t de Kieuw Tesramentiese Doop ene besprengin~ 
was, zegt op bladzijde 3'1 rnn zij n boek: "D,:r het onderdom
pe!en onder en bet wederopkomen uit het water, een VOLLE· 
DIG ZINBEELD YAN DE ALGE}~;;'.~ E ·~ ·"'.::: 'SRGEBOOR

TE ~--~S. ' E en gedoop t kind hceft dus rnlgens deze Schrii
tuurlike betekenis des Doops ni.et slechts een potentieel maa;.· 
een da~dzakelik aandeel aan het genade-verbond, en moet clus 
veronders teld n-orden ' ' dat het germkken is · uit de macht de!." 

duisternis, en overgezet is in het .koninkr:'.jk Yan de Zoon Zijn2r 
liefde .. (Kol. l: 13. 14) . Dat de ouders met betrekking tot· zufa 
een kind. zourl.en ::;c:hreien : .. :Jiijne dochter is deerlik rnn d.-> 
duiYel bezeten" zou de grootste onzin zijn. \Yat .kon onge
rijmder klinl:en dan om zulk2 kinderec r.e wii!en aan:;poren tr,t 

»edergeboort.e. Het feir echter, dar. ernstige ouders bidden om 
de ·wecl.ergeboorte van hunne kincleren . en zo een Godsman ::th; 

Dr. ~Iu..rra: hen daru-in aanmoedigr, wont. uan <lat yoor zulki:: 
ouJers de kind::-rdoop een blcot poppenspel '.s; en thr. die ouders 
die zich in werkelikheid zouden 'E:daten op de l:iu,1erJoop zich 
mer; een \alse gerustheid bedriegen' 

\Yedergeborie, zon<ler de boYermatuurlike werking des 
HeiEgen neestcs . •loor ;i_iddel 'an een persoonlike keuze, 2n 
t.oeeigenmg ·;an Ch:·isrus. lloor het geloof, is cen cnmogeEkheid, 
en J?n bu •eren re doper.. \·66r dit 1,laat." geYouden heeft, is om 

' 



de zaak in efll hopel0ze harrewarrerij te brengeu: hoe b-:~m rni::n 
aan een kin l Jar ·rnlge::s kerkleer n·eclergebo~·;:n is. nog de \\e· 
dergeboone predikc>n :' He~ is dus t erzelideitijd \\'eclergeboren, 
Ell om\·eder;!"ebon:n : Y0lgtms lie oetekenis des doops is het bin· 
n2n her Yerbond . u 1 in ','.·erkeli'.:neid nog ci· bu:ren; :n <le t '1e 
orie eel.! L.nd Go•Ls , n :ll J e i'.·erkelikl1.::id nog een kind des 
toorns; e n :ir ~.i..ll1..,~ o"rn~lc.~ l~l-==Il ~.uet ~Yll inzicn ~1ht 11·· .:_.n de L~ 
rnijdenis _a de viesdke geboorte, en ,le Docp n::.. de geestelike 
gc:-bcorc•e · _,oet uoeJ'.bE'll. 

:Uaar, zal de lezcr T:·agen n·ar voo1·deel !cet::L .. er kind rnn 
gelo\'ige ouders dan bown dat. 1an ongelo;-ig<:: B;jna ;::nbt:re
k_.nb:::<"c'! Yoore.:-rst , k:m onder ene zoi·~Tcildigc:· ··;,. oeding ·1e 
zonde n:e ::or zuik i::ne b·,Lht komc:n , (La;; de ~tcrau er door bij -
na onYer b1·eekbare b:mdi:;n l:&n s:r10lle11 . 

Teri_ rwee<le, gr0€-it zulk 2en kind cp ill net YOlle licht en 
en !iennis i:an Gods liefde i!i Chris~rn::, en Lm h·t .'.Lee anders. 
cbn, Llat ouders die in \<:erkelike ge.'l1eenschap n:e:t God leven, 
het aamrekkelik beeld Yan J ezus cpenbaren , en het dus ·rnor 
hen zeer gemak.l;:elik maken Hem te kiezen dl zich uan Hern 
O\er re ;e"<en. O\·t:1· d.i;: pl;nt Lon Yeel dl :,_er ::~;~ t:it~c,;·c:: ~ \';· ,_,c · 

den. Ouders die met God cmgaan sc-heppen door Gods tegen-
11 ocr-ciigi1eid c<ell atmosfeer, die dke 11eugd tot cnn,·il;:~e~ing 

L:ocs;:c:rt. rc:r·c:ij! zuL t:en armosfeel' ~·oor de cncleugd is '" ''r .:...,n 
'.js"·ind 1·oor c«::ll tc·opie~e plant is. E·~n andel·e "~ o~e z-.:::t.-n :c; , 

<lat gelo;-igi: 0udei·s zo\eel als in hun vermcgen is de k:inderen 
afzonderen 'an dezulken die een sch::.delike in\loed zouden 
kunnen uitoofenen, nier. omdat er iets i.n hunne kinderen is, 
dat nieto i.n de anderen is, maar juist met het doel dat z11 
mochren opgeleid worden om iets te omvangen door de weder
geboorte ii.at d~ ander .:n niec hebben. eu clit is h:m 11-:n een h:ilp 
orn als het Wfil"e-gewend te worden aan een leven >an afzonde
r i.ng van de wereld, door n·at zij in de ouJers zien , juist zo als 
zi j opgt:kid ~rnrden tot een persoonlike h ·uze. zo ooh: rrnrJen z'.j 
opgeleid tot een le>en ' an aizondering. 1Iaai- hier hoort grote 
wijsheid roe, wam. a!s men die afzondering op een ;-erkeerde 
grond 1Yil forceren, dan \\erkt het juist verkeerd en in plaats 



.-au hun sympat111e rnn de wereld d te uekken, heefr h-::t 
dikwels juisr de tegenovergestelde uitwe1·king. 

Vuor gelo,·ige ouders, die de zaak alzo aa1izien, is het zeer 
passend dat zij irnnne kinderen de He.ore \oorstellen en daar 
door geruigenis afleggen \·an hun geloof, dat Christ us de gehele 
wereld gekocht heeft md Z!jn bloed, en da.t l,Lm kind dus ee:i 
voorbereidend en 'oonrnardelik aandeel heeft aan <lit genade 
verbond, e11 door deze toe"l':ijdiug erkennen dat bun kind Zi}n 
gekocht. eigendcm is. en dat zij als ouders zich op nieuw t;o{> 

wij deD om dit kind als Chri.st•us ' eigendom , in de lering er1 
Yermaning des Herc-J1 op re Yoeder:. : en >coral om door hun 
le\en ell '.nmdei de Zaligmaker aa.n te be,elen, en bet re hel
pen 0!11 te be-siuiren de el!Gpraa.k die de R eiland door Zijn .wer:; 
riood cp lletzeh"e heeft te erkennen . En de gemeente ender 
neemt om de ouder;; behulpzaam te zijn. om owr <lit kind ·"= 
waken en te z01·gen <lat her tot kenni::: Jer waai·heid in Christc•.S 
- Cod" genade\·erbor:.d- komt, en bet dan aan te sporen de 
hlijde b0C,dscbap re geloYen e.a aan te nemE":.'n. opdat. de HeillgP 
Gee.;;:: ,lit kind. door het onvergankelik zaad, bet levende eo 

eeuwig blij '"'n irnord i;-an God km \Yederbaren ( 1 Petrus 1 : 23) . 
En hE:t kind dan te onderwijzen, dat na <lit plaats ge\onden 
heeft _liet dan rnorrecht en plicht is daar getuigerus \an af tc 
legg'.:.n, door r::en Schriftuurlike Doop . waanloor hl t zicb da!J 
al ,fr z·.:<:eningen van clit ,·erboncl kan roe-eigener:; , en \ •-n1 

stap wt srnp in bezit komt 'an de erfenis. 

Ee£: n•:tuwkeurig onderzoek zal de lezer oventi;gen . dat er 
geen ..r .. kele t-ek.st te ,·inden i.s, die in strijd is met zulk e1i.: 
\oorste!Eng der zaak. Zuigelingen-Be:::prenging aan de anderc 
kant, kl:ln deze toets niet doorstaan. Om de sc·hijn re gen:n dat 
zij o~ de Schrift rust. zijn hare voorstanders wrplicht de voor 
waarcien ,-an het 0 . Verbond t-e 'erwan-en met di~ van het 
~ieuwe . dl rr::k-,;:ten aan re halen die met de zaak niets uirstaan
de hLtben, en dan nog, om ze te h"llllilen doon·o~!ren , rnoet<-n 
zij zich rnn een soort mu redener ing bedienen. die om er bet 
IllillSt \·a11 te zeggen, hare \Oorstandero:; niet tot eer -versnekt 



II. 

HOE MOET MEN DOPEN? 

fr "De Kerkbode· ' . Dee VL, Xo. 18, ged'F .. -.erd de 0dt 

::3-Iei, Hl15 verscheen een stuk getiteld ·'De Cbristelike Doop ', 
<locr Ds. H. C. de Wet ....... Wij laten bier het geilele srnk vol
~en, odati de lezer zich kan overliU.igen dat wij bet '· erband geen 
gew+'ld aandoen, maar gemakshal>e w rdelen wij het in dria 
ufdelingen, en beanwoorden de argumenten een voor een Hct 
iuidt als >Olgt:-

. 'Onlangs onuvi.ng ik een brief >an tiWee personen, en door 
beiden ondet·rekend, die o.a.. meldeu dati zij mijn rralmuuje 
over ae Christ.elike Doop hebben gelezen, en er >eel uitgeleerrl 
heoben, maa.r >an 1mijn zienswijze omtrent de Doop w rschil · 
len, en halen da.n tal >an bijbelreksten a.an om mij •an de: 
dwa.ling mijns weg tc bekeren. De argumentien door hen gebe
zigd zijn in hoo.fdzaak dt-zelide die door mij in gemeld trakta.a.r. 
weci.erlegd \\'ord~u, en in een hoofdstiUk o\·ergenomen >rerden in 
mijn boek: .. \Ya.uom ik geloof". Slecht.s een nieu'IT' argument 
kornt in hun brief voor , dati rnor de ongeoefende Bijbelleer de 
schijn mag heb~ ntn overruigend lie zijn . Derhalve gee£ i1. 
het bier weder, met mijn wederlegging ervan. Het betre~ Lev 
4 : 6 en 9: 9:.. ··En de priester zal zijn >inger in het bloed rh
pen; en van dau bloed zal hij zeverunaal sprengen voor het a.an· 

..gezicht de-s Hert::n, m •oor dE: rnorhang nl.Il het heilige." .. E-1 
de zonen va.n ..-Uiron brachten heu bloed wt hem, en hij doopte 
z.i.jn >inger in da.i. l:>loed, en dead het op de hoomen des altaars; 
daa.rn.a goot hij het bloed uiu a.an de bodem des alt:aars. · · 

Dan rragE:n mijn regenstander:s: ··war is nu gedoopt, de 
p la.ats voor de voorhang, of de vinger des priesters?'" En in 
bet tweede geval: -·wa .. werd gedoopr,, de nnger >a.n ..:laron, 
-of te hoornen van, het altaa.r?" Zij menen dat,.het kla.ar als het 
da.glicht is, dat in beid e gevalle.n de vi.nger >an de priester ge
doopt werd, en niet het vcorwerp dat besprengd of OYergote'fl 
:wed. Dit brengen zij nu in >ergelijking met de kinderdoop, en 
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redeneren als ·rnlgt: " De predikant ·doopt zijne vingers in hetr 
wa~.2', en bes pr en.gt het 1.-ind ermede _ Wat is nu gedoopt, d~ 
vingers van de prodikant, of het kind?" Voor hen is het klink
klaar dat in rut geval de vingers rnn de predikant gedoopt zijn, 
terwijl het kind ongedoopt blijft! H oe licht kan nu door zulk 
een drogreden een z-wakke in de -war worden gebrach i:;." 

V oor wij verder gaan laat ons nu nauwkeurig onderzoeken 
wat de kwestie hier is. Het geldt hier niet de betekenis 'an 
een ceremonie, maar de betekenis yan de rerrnen die gebezigd 
worden. Dit mag men niet uit het oog verliezen. De zaak is 
heel eem·oudig. In gene raal der wereld worden de term.en "be
sprengen " en -· dopen" ooit rnei; elkander verwisseld of >er 
ward. Het eerste betekeni:. ene kleine hoeveelheid waters, of 
droppelen over iets te sprenkelen o! te gieten ; en het tweede 
bet..::kent iets in \\acer t e ·' dip pen", dompele:n, of onder te stt:ken 

Deze termen kunnen niet met elkander verwisseld wor
den zonder de betekenis der woorden t e verkrachten. Te.gen el
ke regel der Grnmmatika echt.er , wordt de "bespren,,aing van 
Zuigelingen" een · 'Doop " genoemd. 

In de ijdele hoop, dat. de Dominie zich aan de uitspraak 
der Schrili zal onderwerpen, indien het hem duidelik aange 
toond \rordt, dat zulk een misbruik \·an terrnen geenszins ult 

de Sclirift kan gerechuvaardigd worden, verwijzen die t;wee on
genoemde broeders hem naar Lev_ 4 :6 en 9 :9, waa.r de pries
ter in beide gevallen geboden werd, zijn vinger in het bloed t~ 
"dopen", en in het eerst.e geval het bloed zeverunaal te " spren
gen" >Oor het aangezicht; des H eren >oor -:le ·rnorhang van 
het heilige, en in bet tweede ge>al moest de priest~ het bloed 
"sprengen" op de hoornen van het alta.ar. 

Nu doen die twee broeders aan de Ds. de ongekunstelde 
vraag: " Wat is nu gedoopti, de plaats v6or de voorhang, of do 
vinger des priesters? En in het tweede geval: "De vinger van 
Aaron, of de hoornen van het altaar?" De Sch.rift zelve geeft 
hierop het ondunbelzinnig antwoord, dat de vinger des pries
ters " gedoopt" en de plat-s v6or de voorhang van het heilige;.. 
en de hoornen van het altaar "besprengd" werdeu! 
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Daar nu in de Besprenging van zuigelingen precies de zelf 
de handelingen uitgevoerd worden , wordt er op grond van dit 
Schriliuurlik voorbeeld van het gebruik dezer t erm.en, tot de -
Ds. de uaag gericht: "Ir.. da ceremonie Yan Zu'.gelingen-b-~ 

sprenging, -war, wordt er gedoopt, de Yingers van de predikant, 
of de zuigeling? 

De lezer kan goed begrijpen, dat een eerlik anwoord 0p 
deze vraag de Zuigelingen-besprenging zou 'erpletteren; wau 
de betekenis die door de Schrift aan cleze rwee termen geg>,· 
ven wordt, onmeemt de .. Besprenging" ten enemale alle rechi; 
een "Doop" genoemd re \YOrden_ Geen mogelik argument ko!l 
de Dorninie uit deze klem helpen . en zo neemt hij zijn t.oe
vlucht tot modder werpen . en heeft de onheusheid om deze 
vragen. en het betoog dat her aangehaald 5ehrifruurlik ·rnor
beeld absoluut parallel is met de Besprenging, te bestempele:J; 
als ene drogreden! 

Een di·ogreden nu, is die wijsheid--of simd1eid--die 1·er 
staat, om, mei; het oogmerk mensen te bedriegen_ ene valsheiJ 
zo schoonschijn end vo01· te stellen, dar- zij als waarheid aange 
nomen wordt! Om zulk ene ernstige beschuldiging 'e brengen 
tegen kinderen Gods zal zeker door de Heer nier beschouwd 
worden als een kleinighei<l ! 

L aat ons nu zien welke soort wijsheid d.:: Dominie aan de 
dag legt in zijne wederlegging rnn de rnepassing die door deze
twee broeders gemaakt werd op de Z .Besprenging Hij schrijit. 
verder als volgt· :-

" :Ylaar Iaat ons de vraag waio naderbij bezien. Op de vraag : 
" Wat is gedoopn, de n nger rnn de priester, of de plaa.ts v6or
de voorhang, of de hoorn.en rnn het altaar.?" Is het antwoord : 
Geen van deze: want hier is geen sprake nu D o p e n in d.:
Nieuw-testamentiese zin, maar wel van ene ceremonieele rei
nigingsplechrigheid. En aJ.s men bier niet aan <le uiterlikt. 
schijn of klank blijft hangen, maar t-0t het wezen der zaak door
dringt, dan pleiten de twee aangehaa.lde Schriftuurplaatsen 
eer tegen dan >6or de doop door indompeling. Immers het oog 
merk was tooh niet om de hand des priesters te reinigen, maar 
de heilige plaats en het altaar. De pr iester stak zijn nnge':"~ 
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-in het bloed. niet om zijn Yinger te rem1ge11, maar om het 
bloed. op te nemen, ten einde de heilige plaars en het altaar te 
reinigen. De te reinigen Yoorwerpen werden bespr engd of over
goten, maar niet ingedoopt_ Als nu een be<lienaar des Doops 

. zijne \-ingeren in het water doopt en een kind ermede be
sprengi;, wat is da.n zinnebeeldig gereinigd, de vingeren des 
dopers of de dopeling? Hiertegen zou men kunnen !nbrengen, 
dat een plaa.~ of alGaa.r toeh niet ingedompeld kan warden. 
Goed ; maa.r hier werd dan uen rninste bewezen da.t reiniging 
eevngoed door besprenging als door indompeling kan geschi2-
-den . " 

Op de naag : .. War. i;; gedoopt, de ,·inger .-an de priester, 
of de plaats >6or de ·rnorhang, of de hooruen \-an heti altaar?'. 
verst-Out de Dominee zich, en antwoordt: "Geen \an <lezen ' 
En (ijt niet t-egenstaande de Schrift \a.n _-\.aron duidelik ver
klaa.rt: · 'En hij doopte zijne vinger in het bloed" Lev. 9:9! 

En hoe rechtvaa:rdigt hij nu dee schaamt.eloze ontkenning? 
Door het gehele argument n(\ar een andere grond te verschui
ven. Door een kunstgreep venvijde1i bij de kwl::'stie omtrent de 
betekenis van het woord '' Dopen'' en Yen-a.ngt dit met een ge
h eel and er TI~o-st uk : .. \\-at is gereinigd geworden de vinger 
des priesters of de plaar.s v6or de >oorhang of de hoornen des 
a.Itaars ?'' " Want,,. zegt .hij: "Hier is gene sprake >aru dopen 
in de Kieuw-testamentiese zin, maar van ene ceremonieele rei
. nigings-plechtigheid. '' 

Maar eilieve! werden deze teksten dan aan.gehaald om een 
Nieuw-testament iese doops.-plechtigheid te 'erded.igen ? Vol 

·strEkt niet! maar om uit het gebruik rnn de termen '"tlopeli ., 
-en ·'besprengen' ' in deze aangehaalde H:ksten te bewijzen, dat 
· · besprengen · · geen · · dopen '' is en omgekeerd : omdat men 

-0ns tegen wil en dank wil opdringen dat ··dopen·· en .. bespren
gen · ' in her oorspronkelike wrwisselbare term.en zijn ; en dus 

·een be:;prengings-plechtigheid een "'Doop-' mag genoemd \rot 
d en; en deze Ds. met al zijne konfreres zijn V<X>r God sdmldig 
om reken...o::.chap t~ geven op welke schrilt.mrrike, logiese of gram 

m.arikale grond deze beweri.ng rust! 
• 
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En daci.r deze teksten deze stelling \Olsrrekt wroordeelen, 

:zoekt de Dominee uit deze klem te komen, door zijn lezers 

za.nd m de ogen te \rerpen, en het werkelik uaagstuk omtrent · '" 
betekenis dezer woorden te \ershui, en, en een ander vraagstuk, 

dat niet in kwestie is t e berde re brengen . 

. Haar Ier. nu op welke luchtsprong hij lar.er d<X:t. ~adat hi3 
in het begi2 Yan zijn wederlegging ontkend heeft dat m :h 
aangeha-alde omsi;andigheden een '"doop ' · plaat.s rnnd. omdat 
b er geen sprake was Yan een ~ieuw-testamentiese dcon---dat 
nitmand beweerd heefr--draait hij koel om. zodra het in zijn 
kraam tc pas komt. en schrijft : '·:.Iaar hier n·erd dtm ien min 
Ste bewezen dat reiniging ewngoed door besprenging als do0: 
inclompeling kan gesehieden · ·. en past diu clan op de ~ieuw 

·testamentiese Doops \ :i- plechtigheid toe, want dit argument 
\\ordt or.middellik YOOrafgegaan door de i:raag: " Wat. wordt 
gereinigd, de 'ingeren Jes dopE:rs of de dopeling? .. 

}fet iemand die wanneer het zijn argument niet past, de 
• Schrift; onrkent. en dan al~ hij in de hoek komt, een rnudig zijn 
-eigen \\oorclen n·eer een •.lireh"i: tegeno,ergestelcle meniug 
geeft, Yalt nie re redeneren, hij glipt· iemand door de v-ingeren 
gelijk et-u paling! "Jiaar ook zo is hij geen rnet-st.ap verder !56-
komen. 

·wie v.-eet uiet Lh1r eeu reiniging eHn goed door besprenging 
als door onderdompeling bn pla.ats ~-inden. ~og meer, indien 
de Here het zou be>eleR. zou zij ~Yen goed door zandstrooiing 
kunnen plaats nnden. of op enige andere wijze; maar dit is d2 
kwesr·~e uiet: Llit L:; alweer een omduiking. De Doop is een posi
tae\e instelling, en moet op een uit<lrukkelik bevel rust.en, en 
ce kwesrie is: Heeft <le Here beYolen te uopeu-in of onder t-e 
dompelen--of hee~ Hij bevolen re besprengkelen. 

In Lev. l-Ll--32, bT. zien wij dar. de melaatse moest ge
.l'" · nigd worden , eerst fh}Or b esp re n gin g, en da.arna door 
.zijn \lees in wat er re b ad e n, en uog verscheidene andere ce
remonies; maa.i: wij bepalen ons \OOr het uegenwoordige tot de 
-bes pre n g i n g, en het b a d e n rnn de melaa.tse. 



Zou de melaat£e nu gerecht·igd zijn om het argument mu le
Dominee te gebruiken, en te redeneren: ,,De reiniging kan e'en
goed door besprenging plaats Yinden als door mij te baden, en 
besprenging is zo-veel gernakkeliker en fatsoenliker enz. dan mij
te baden, en \'Olgens rnijn opinie is het ene net ZO doeltref
fend als het andere. '' Zou <lit- ~rnor God gangbaar gewees-u zijn? 
E-ven zo min heeft men ree:-ht, om besprenging in de plaats tt 
stellen van dopen; <;,-ant dopen is her- uitdnikkelik be\el, dit 
getuigt zelis het gedrag van onze regenstanders; wa.arom hou
den zij clan hand en rand aan de be naming .. Dopen" Yast? 

Iuctien her. Griekse woord ··Bapto" of "Baptizo" werkeLk. 
bespr-enging berekent--dat '>Yij ten enenmale cmkennen- waar
om worch er zo geYochten om de besprenging een .. Doop·· te 
uoemen ?Dan kon men rooh mer- de grootste Hijmoedigheid, op 
grond \an Gods \\-oord zeggen : "' Ik bespreng u in den )l" aam 
des Vaders, enz., terwijl <lit toch werkelik is >Vat men doet. 
Dan \\'as deze 'erstorencle kwestie met eens en ri_naal gesloten; 
maar tot hienoe heeft nog niemand de vermetelheid gehad. '1.io 
te cloen! 

Laat ons nu het slot zien Yan de wederleggiug rnn de Do- -
minie, hij zegt : "Indien de bedienaar des Doops zijn nngeren 
in water doopt en een kind ermede besprengt. wat is dan ge · 
doopr-, de ringeren des bediena&s of het kind? Tu het a!ltwoord: 
in ~etterlike zin werden de nngeren des bedienaars ingedoopt 
(niet gedoopt) , maar in sacramentelen zin is het kind gedoopt." 

Had hij nu ezegd: sacl'arnenteel gereinigd, dan had.den wij 
ht:t lnumen 'erstaan ,hoewel wij het niet zouden kunnen aan 
nemen, want reiniging kan sleehts plaats ' inden a.ls een gevolg 
van gehoorzaamheid aan een bHel Gods, gelijk in het. geval 
van ~aaman de Syrier (2 Kor . .) :13, 14; 1 Jetrus 1:22}. maar' 
gedooptf ~eem nu aan dat een zuigeling een geschikt onder
werp rnor de doop is- hetgeen wij ontkennen--de Heer be
veelt <lat dit h.ind moet gedoopt warden. de bedienaar inplaats 
van dit uir- te voeren, doopt zijn Yinge:ren hr watel', en be-

spl'engt dan het kind, en dan is het kind door deze besprengnig. 
sa.cramenteel gedooptl 1faar eilie>e! op wiens bevel of kracht 
wordt dit mirakel gewrocht dat een besprenging in een sacra-
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rnenrelen Doop Yerandert.? Dit moe& zeker op ~larkus 7 : 9 geba-
. .seerd zijn! Diu wonder staat op dezelfde Yoet als dai: 'an d2n 
R. priesrer die Joor zijn hocus-pocus het brood en de wijn van 
her; a\oncLrnaal i;-erandert:. in het werkelik \lees en bloed van 
C.hrisrus! 

De Dominie is toch uiteindelik Yerp licht te erkennen dat het 
kind, in letterlike zin ongedoopt is. De zaak korm dus hierolJ
neer: De besprenging is het s&-ramenteel teken \an het t.eken 
des <loops, dat het r-eken Yan reiniging is. H..et werkeiik teken is 
dus weggelaren, en in de plaats daanan de besprenging be
oefend die dsn een sacra,mentele Doop wordt ; maar geen sp:in
,ossen ZOU het uit hem k unnen t:rekken op mens gezag dit ge-
schiedt t De bij>oeging .-an het woord · ·;;;acr amenteel" heeft het 
effect om hei; zowel beter te doen klinken als een geleerde e., 
-cliepzinnige Yerklaring, bij dat deel van het lidmaatschap, da.t 
d.e ogen dicht toeknipt, en de mond -wijd opendoer en in zoet 
'ertrouwen alles zwelgt wat de Dominie hun ingeeft. 

De benaming rnn Doop is '\oor de Zuigelingen-Besprenging 
absoluut noodzakelik, want zonder die benaming kon het tot :le 

-omdekking le!den dat zij een heidense ceremonie is, die inge
steld is op gronu van de besnijdenis, en door ha.a.r een "Doop ., 
te noemen ,kan men haar Yermommen als een christelike insbcl 
ling. Zij is echt.er de uucht en bevat terzelfder uijd in ha'.U' 
.het- zaad van de rnortplan ting rnn bet mengelmoes van b eiden.se 
.afgoderij. J udaisme en valse christenheid, die de Roomse kerk 
uitmaah.-t, m.a.w. de kern Yan de leer van Jezabel. Dit hopen 
wij in het volgende hofdstuk t.:: 'erklaren . 

Dan sluit de Dominie zijn wedei-legging als volgt: "Hie>: 
gaat her toch niei; om de uiterlike handeling, maar om de gees
telike betekenis. De betekenis Hn de Doop is reiniging, niet in 

letterlike, maar in O'\erch-achtelike of geestelike zin. En 
deze laatste wordt genoegzaam afgebeeld door besprenging." 

Veronderstel wij hoorden ~ aaman de Syrier alzo spreken: 
"Hier gaat het t-0eh niet om de uiterlike bandeling, maar df: . 
.geei;t~lika b~tekenis" en hij zou tot een van zijn dienaren gs 
ze.;d hebben: '· £:I:aal mij toch een beker water van de J ordaan . 
ik zqJ mij er ZEYenmaal met besprengen, want reiniging wordt 



62 

ge11otgi:E'am s.igebee!d door besprenging:,·· Zou hij ooir gt:nc 
zing gekrE-gen heb ben? V oltsrekr, niet ~ nederigheid en 01rrnor 
waa.rdelike gehoorzaamheid was hierme~ een on>ermijdelike· 
vere:!st.e. 

Had X aiiman het be>el ,·an E lisa behancield gelijk de Do
minie dat >an de R eiland beha.ndelt, hij had nooit genezing
gekregen .Nu, het lijdt geen de rninste twijfel, <lat geen zuige 
ling ooit reiniging of wrzeketing daarrnn gehegen heefo door 
besprenging. 

De bewering da.t reiniging ge.noogza.'.illl filgebeeld wordt door 
besprenging, openbaart grote on1.LJD.de omtrent de betekenis 
des Doops. Dir was in elk geval nier L uther 's opinie, want hiJ 
hedr, 1•oor een 11lgehele onder<lompeling ge.streden, c-D heeft; al
zo gedoopu, maar wercl later owrrompeld, zie zijne .. Werken., 
(Roh wold Edition, Vol. III, Bladz.ijde 119). 

Zoal~ i·e~.s aangehaa.ld . .schrijit Dr. )lunay in zijn b~k. 
.. Hen XiemYt: L en:n .. bladzijdt: 188. al5 >olgt.: .. Gelijk iemand 
in her. water in&edompeld werd, en da.arin onderging, zo werd 
de gelorige belijder in Chrisrus dood .i:ngedoopt" t:UZ. En van 
de Doop alzo toegediend, zegt: hij op de •orige bladzijde: · 'D% 
hij is her, geheim de1· gehele heiEgmaking, de ing-3D.g tot een Ie 
rnn in de H.·reniging mer Jezus.' · Hiermede "·ordt natuurhl 
bedoold ene "-erkelike Yereniging met Christus in Zijn <lood, be
graienis, opstancling t:n hemelnart. zo als bt:.ochrenon 11·or1lr !u 
.Rom. t\:l-11, en Efeze :2 :1-U. 

De Doop door onderclompeling ondt:r, en de verrijzenis uit 
hen water is. hiernm een rreffend b~ld. maar met de uitg..::: 
sfrekst.e >erbeeldingskracht zou men de bei;prengnig uict kun. 
nen gebruiken a.ls een beeld 'an dood, begrafonis en opstan. 
ding. 

De Doop :::luit omnetelik meer in clan !:>Iott: reiniging. Zo>1b. 
Dr. ~Iurray terecht opmerkt, is her. slechts de poort of ingang 
tot alle zegen lPlad. 181). Indien _Jt: lezer uu de m0t:ite wil 
doen om Je 69-73 nagen van de H eiJelbergse Katechismus 
nog eens O\et te lezcrL ·lan zal hij zien (lat besprenging zelfs 
•an de ri:-iniging. \· ,olgens de opinie van de samensrelle.rs) gena· 
afbedcling kan zijn. Hij zal zien dat de Doop daarin <le schrif. 



tuurli i ~ naam gegeven wordt nn een .. uitwendig waterbad ", 
en de \\·erko;roorden die in wrband met de Doop gebruikt wor
den zijn, ·· wassen .. , gewassen". en "a.fu·assen", maar nooit 
het werkwoord besprengen! Besprenging kan hier nooit YOOr ge
bruikt worden. tenzij men haar gebruih·t. als een " .sacraruen
teer · teken van het doopt<?ken. Dit laatsoo is door de H eila.n.<l 
zelf ingesteld, maar op \\·iens gezag het eerst.e ingesteld werd.. 
is ene \Taag , waarop de Dominie ons het anwoord schuldig 
blijft ! 

V\ij willen de lezer nog enige Yoorbeelden ge,en rnJ'.li de · 
r edenering die. door de Dominie ge>olgd >rnrdt in zijn Trakta.at-
je gerirelcl .. De Christe like Doop .. ~n de ijdele hoop om te kun 
nen bi:-w·ijzen dat bespre11gc-n dopen is. Over het woord · · Ba.pto ·' 
of .. B aptizo .. schtij,ende zegt hij : .. Het is \mar . dat de eerste · 
betekenis rnn het \\·oord, Yer\\ant met "bathos ... diep , is in
dompelen, of diep insteken. zo iio her Hollandse woord "dopen" 
ook 1 ennlili; me~ diep. Dus indiepen . indopen." 

Dan be>m::ert hij Yerder dat h et \\·oord ba.pto of baptizo ook 
over:;torhng of besprenging betekent, en men dus vrij is om 
te dopen. Joor be~prenging irf. door onder<lompeling. (\Yat e;: 

nm \rnl'dt [ndien iemand rnn dE:ze \Tijheid gebruik maakt, be 
handE:lE:u 1rij wanneer wij z'l H en her zelfde punt aanraken in 
een trah.-ta~aje >an nog een andere Dominie) . 

In een rnrig hoofd.stuk hebben ·wij bewezeu <lat deze be 
wering, dar Baptizo, ook besprenging zou betekenen, <loor de 
geleenlsre rnannen ontke.nd wordt, op gron.d rnn al de klassie
ke Hriekse shrij Yers. zowel als al de bijbel-lexi.kons. Indien di~ 

zo \\·as . waar om hebben Je her·•ormers dan niet dezE: ceremonie 
genoemd naar de 1Yijze waarop zij toegediena wordt. n.L ene 
bespreuging? .Eenvouclig ornrlat al de her\onners, eenparig er
kenden clat. de Doop rloot :Jezus ingesteld, Lloo;: onderdompeling 
pla.a.ts vond. 

K a<lar hij. 1;\·ij hopen r.o;: zij ne eigene Yoldoening, bewezl'n 
heeft. dai; Lle · · \Yijze n\Il cloprn.. niet. op een goddelik be•el 
rust. maar aan ieder~ "·illekeur O\ergelaten wordt, of hij dit 
door be-sprenging bf door onderdompeling ml ooedie.nen,. gaat 
hij een. s tap \ erder en zegt: "De zinnebeeldige betekenis >an 



de Doop. in net licht· rnn h t oude 'restamenr, sluit eel· ler de 

gedachr.e aan indompeling uit dan in . ·' 

Om <lit re 1..-unnen dotn, om.kem hij clat de 'ogel, <lie in het 
bloed en t\·ai;er gedoopt werd. een type w-as Yan de gereinigde 
en nijgelatBnt: melaatse; en beweert dat de persoon 
of het >oorwerp <lat gereinigd moest 'rnrden slechra besprengd 
werd, en daarvoor baalt hij het 5lste \ers aan van L e>. 14, 
maar bet 9de \ers '>niarin de melaatse geboden werd zich te 
baden wrz'\Yijgt hij n«tumlik, n'-aar legr al de klem op de be
sprenging. \rij hebben in cen vorig hoofdstuk aangetoond ,dat 
de besprenging ...-an de melaatse het n-erk van de Ht:ilige Gebt 
afbeeld t ternijl de Doop dat deel afbeeHt <lat. wij geroepen war
den te doen; en het is juist de Room.se kerk die zich het werk 
des R eiligen Geestes toeeigent en ben-eert dat zij door bespren
ging de !Len.sen weJerbaarr. L aar, de 1.:-zer dat hooidstuk herie
zen en hij zal zien hoe ongegrond zulk ene bewering is. Xie
mand in wie niet. alle licht 'erduiste:· l is door 'ooroordeel kan 
tot een andere konklusie komen dan dat de rngel die in het 
bloerl en warer Yan de geslachte •ogel gedoopt werd en later in 
het open •·e!d losgelaten wercl, een type is •an de zondaar die 
door her bloed en \rnter dat uit des H eilands zijde >foeide ge
reinigd is en gernlgelik losgelaten \\orch: . Indien men. ·rnlgens 
deze Dominie zou moeten aannemen dat deze vogel die nijge
laten werd, nadat hij in het bloed en water van den geslachten 
vogel was ingedoopt, ook een t:ype was van de Reiland , da.n 
zou men tot de onzinnige gernlgtrekhing komen, dat het bloed en 
wauer dat uit het Geslachte Lam van God vloeide niet was tot 
reiniging van de zondaar maar opdat de Reiland er zelf in kon 
gedoopt wor<len ! En waarom >erwerpt de Dominie deze \erkla
ring? Eenvoudig omdat het dopen •an de later .-rij te laten 
vogel in ht>t bloed en water rnn de geslachte rnge1 een onwe
derlegbaar bewijs le,ert dat de zondaar door onderdompeling 
moer gedoopt worden. 

H et schoonst€ type >an des Reilands wrzoeningswerk moet 
;e-krenkt; wor•len. c:i-:. cleLe heidense eeremonie re ku.nnen recht
-vaardigen ! 
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.Dan zegt hij >erder: "Indien men het al bewijzen k0n, dali 
.Jonanue::; i..wl onderdompeling doopte , dan is nog niet bewezen 
dali de Christelike <loop alzo moet- g£-schieden; \\ant. de 
Doop >an .Johannes, \\as nieli de christelik:e <loop, die lat.er 
-Ooor Jezus ingesteld werd ...... maar een reinigings-plechtigheid 
door een Jocu uaE een jood bediend. "En zo wist hij met 
een veeg de <loop .-an Chri:;;tus Joor Johannes uit· als een •oor
beeld >oor de christen ~ 

De lezer die onze vorige hoofdstukken gelezen heeft zal 
-O\ertuigd zijn dat juist de zinnebeeldige beteke'nis nm de Doop 
in heu 0. Te.stament zonder mogelike tegenspra.ak getuigt 
Wij hebben deze ge·rnllen aangehaald niet zozeer om z-e t-e we-

.<lerleggen ~'ls om een geHouw Yoorbeeld te geYen van de wij
.zc Yan rE:denering die door het gehele uaktaat gernlgd >fordt. 

Eenst erkent de schrijver openhartig, dat de eerste beteke
nis van het \\OOrd "bapto" is indopen of diep instt:ken, en dat 
..de instelling op deze betekenis rust, en ernaar genoemd wordt. 
Dan beween hij verder, <lat dit woord echter ook overstorting 
en Yooral, besprenging betekent, en eindelik dab de zinnebeel
dige betekenis van dt: Doop regen indompeling getuigt. ~La.w. 

wij moeten gelo-ven <lat de Schrift deze instelling noemt na.ar 
- wat zelfs door onze bitterste tegenstanders erkend wordt-
de eerste betekenis >an het woord Ba.pt-0 of Bapt,izo, n .l. do
pen, diepen of onde.rdompelen ; ma.a.r dat de zinnebeeldige 
betekenis rnn de ,:;chriftuurlike <loop getuigt t egen de bedie
ning rnn deze instelling -volgens de betekenis rnn het woord 
m•arnaar zij door haar Sliichter en Zijn apostelen, zowel als 
door alle kerlrvaders en hervormers genoemd word.tr En moe
ten wij >olgens deze Dominie aannemen, dat de Sc-hriit ge
tuigt >oor de bediening van deze inst,.,lling volgens eBn tweede 
betekenis, die door de geleerdste mannen van alle eeuwen be
twist wordi;, en waarnaar onze Heer en Zijne apostelen haar 
niet genoemd hebben ! 

Nog meer, niettegenstaande de zinnebeeldige betekenis der 
Schrift, rnlgens deze Dominie, de bediening Yeroordeelt wan
neer zij rnrriehu wordt, Yolgen~ de aanduiding >an hare be
naming, wil men echter deze benaming om geen prijs opgeven, 
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en voelt men zich zr::lfs bel.:~Lgd inclien men haar :ioe::nr. naa1-
de tweede bet-ekenis---die wij ontkennen- rnn het woord Bap
t-0, n.1. Zuigelingen-besprenging. Die bereid is op zulke lo
gise ( '.') \-~1·klaringen ~-an Coch \Yoord, d"" eeuwige Gdangen 
zijner z:E:l te <loen rusten, ;.d ,-oorwaar in dit E·aktaat >td 
smaa.k Yinden ! Dat zulks de pennerrucht is rnn iemand, die, 
ais een ·rnlgeling nm Cb.ristus, ~en ·rnorbeeld behoorde te 
zijn rnn zuiverheid en oprechtheid is een oorzaa.k >an pijn~ 

In een pamflet getitdd : ,,De \Yatt:rdoop ·· cloo:· D s. J .J . 
.Krige B.A. legt de schrij>er er grote klem op ,dat er rnn de 
Doop >an Johannes staat: Hij doopre ··met'' water. Hier
nm "-il hij dleiden dat •;•:ater dus n!et her elemd1t was, 
waarin .gedoopti word, maar heu in.sfrumem waarmee men 
doopte. Yoor mcnsen die dit in het Grieh:s niet kunnen onder 
zoeken, geeft het natuurlik de schijn, dai; er in dit argument 
ietr.> is, m,-:ar laat ons z~en. 

H er- woordje dat door "met vertaald wordt is in hen Grieks 
"en". Dir woord heeft ner betekenissen, in belang naar rang
orde, dus de ee..i-ste is "in," de tweede Londer," de derde
" bij' ·, en de i.-ierde '" mer" . \Toor elke nrnal dat her -q-cuord 
door "met" wrtaald -q-ordt, wordt het minstens twaali maal 
door ··.in·· ffrrnald. H et is een welbelrnnde regel onder >er
talers daD men de eerste betekenis Yan een woord moet gebrui
ken, renzij dit \\·erkelik zou strijdig zijn met de zin. Daar de 
hervormers die de Bijbel vertaald hebben zelf erkend hebben. 
dat warer, in de Doop zoals door J ezu;; ingesteld, het ele
ment wa,s, waal'in gedoopt werd, en niet het instrument, waar
mede men doopte is het duidelik da.t zij nn deze regel afge-
weken zijn, en in srrijd met de zin , de nerde betekenis rnn \. 
het woord genomen hebben inplaats van zoals de zin het ver
eist-de eerste ,en zoals de beste \ertalers het >ertalen. De 
n~rklaring hie.rvan ligt rnor de han d . 

De Yt: .:.'t:Jlcr'.':'. n~et::i::.~en~r~.:.anJe r~_ :iri CYel"ttl!g 1ng rlat rl~ 

Doop door Jezus ingesteld door onderdompeling gesehiedde, 
-q-aren eeu opscb .. rifrnurlike wijze •·~!: ,10.,.,,n rocgeJaan . en 
om d.::ze reeds aangenomen e \\·ij ze ta bestendigen hebben zij 
zieh de rrijheid >eroodeefd om h:;;i; w-oor,lje, rn1gen.s de rierde-
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in plaats ran dt: eeTste bet ekenis te >ertalen . -~a.n de her
zieners \au J.e uitga>e >an 1880 '\\erd de opdracht gege>en om 
zo \\ei.nig mogelik te w:randerc-n, c-11 Jie hebben t-0eu in de 
t-eksr, ht:r, woordje ··mer, .. gt::laren, maar op de kant ··m .. ge
plaat.st. Dir. argumenr, kan dus slecht.;; H .n kracht. zijn wan
neE:r hij rot menseu spret:kt of ,-;chrij ft; die onkundig zijn met 
bet oorspronkelike. 

Wij zullen. e<:ht~r de lezer , al kan hij de za.ak in het oor 
spron.kdike niet ou<lerzoeken, helpen om uh tt: tin.den wel· 
k.:: rnn deze twee wom·djt:::, Uc rt:chr<: Yetteling i,,. Laat hem al 
dt: Lloovteli:sten iu Je .Gijb~l !.'.a~laan <:JJ. lcu>:: Llt:m h.::t woo~djt: 

.. iu .. erbij lezeu, en dan weer het woordje "met:,·· en hij zal 
spoe<l..ig zit:n wd1: woord overal past en wel1: niet. R~eds bij d.:: 
eerste rekst, die dt: schrij>er aanb.aalt zal hij zich in moeilik
hciJ. \inJt:u. Want iuJ.ien in }fat\. 3 : 11 .. ll1t:ti. de r t:c:C.re \·t:r

taling is, dan is .. doop'' n ;rkeerd YertaalJ. want men ka..t1 

niet ··mer· · \\ater dopen maar ''el .. in .. wate __ \Yant u·~pc:.i. ~ 

iets gehet-1 in of ender her \\at.er re steken. men kan ··m.:t" 

watt:r Ut:;:,p-·ei:geu. maar r:ia dopeu. Ge..: it hij b.t:t woord · · .io
pen · · op d<l.Il hedt hij tegen zicli de kErk>aders en gei.cer<l.~te 
tht:ologt:n \an ::llt: <.:t:tm·eu, en al k.xikogrdt:n. en moet 
hij zich aaru.:narigeu beret re \Teren cl.an Lur-her, Cah·ijn eu l>r. 
J.lurrar 

.iJan 1Yt:el" zu~ h.ij bij teksten komen 1rnar door het gebruik 
van ht:r \\OOrdjc .. met··, de gehele zin 1-eranderd w01·dt, b.,-. l. 
Kor. l\J ::2. ell .!.,,::l;l. o:-!, en zal J.tj ffiOE:i:;;-ll lezc:n dat alien 
·· ill.::-c:· J.Iozes. ··wer· · <le wolk en ··met .. de zee geJoopt wer
deu'. Ht-t woorJ.je · ·met·· zou hier- cle zin,geven dat ht:t vol1: 
en ;.lcz~::; n [,,. Zee t:n ~le wolk al!en tezamt:n :n et:n JcoppOt:'l 
gedoopt zijn geworden '. \Yij hebben iu een Ytlll onzt: cerste 
hooid.stu.k.keu be"-ezen dat. de zee de dooppoel was, waarin het 
>olk :1.ct , i"" ~\"OiK zo o.-erdekt ':\·;u:-=r: .lat z:j Yocr r.L: £,;;-rten4-
ren onzichtbaar \\aren tordat zij waarschijnlik er door wa.ren, 
<'ll dn ._ad t·en 1j'.5uurlike bcn:;;.enis me;; berrt-k1.i.ng rot :Jiozes. 
zij wa.ren in de geest van J,fozes gedoopt tot ~ehoorz, imheitl 
a:.rn h\:.':n .ils hun leidsman, juisr zoals wij in Jezus gedoopr; 
\\orden als onzc- owrste L eidsman rn \·oleinder des gelooh. 



Heb. 12:2 . Indien men nu hier zou lezen ··met .. }fozt:li il'e
doop: , lt:ln zou J.e gehde betekeni.s ,-erloren zijn, en zou fili!Il 

moeren verstasn dai; het eenrnudig berekende dat :.\lozes in ge
zebchBp mer, het• rnlk is ge<loopt geworden. 

In ht-t tn-eede g&Yal zou men moeten aa.nnemen Jar "ij met 
Christus door de doop tezamen met de dood begrin·en zijn ge
worden. (l,n cok d., ge:hele zin zou \erC1.11deren, enz . :.\laar laat 
de lezer nu bij elke doopt-ekst het woorde "in" lezen, en hij zal 
de schoonste ha.rmonie nnden de gehele Bijbel door, zelfs 
waar <lit berrt:kking heeft mt de Heilige Get!:;t . \Yant \ 1 ij kun
nen :niet " met" de H eilige Geest gedoopt· "orde:n maar "in" 
de Heilige Geest. \\ij lezen, dat de Heilige Geest gelijk een 
gewel<l.ig gedrHene wind her, g&hele. huis vetTulde; hier rras het 
huis de dooppoel en de H. Geesr; her; element rraarin gedoopi 
werd, en dan weer lezen wij: ''De plaats in n-elke zij >erga
derd: i;nm:n we rd berrogen · · (B and. :;! : 2 ; 4: 31) ; en dat clit 
beeld bt:n-t-kking had op de .H. Geest., blijk uir de woordt.-n -rnn 
de Reiland Joh. 3:8. E n. dar men ' ·in·· een persoon gedoopt 
wordt maar niet "met" een persoon zouden wij •oldoende kun
nen bewijzen, i:ndien het ons >eroorloofd was eE:n beeld uit de 
natuur te gebruiken, dat echt-er niet zou stichtelik. zijn voor 
gemengde lezers. 

:Jiet Ldrek...l,:ing rot Rom. 6 :± \1·il men ge\1·oonlik de krac.nt 
van het. argument ontduiken door de bi:wi:-r ing, tlat 11et feit 
da.t de begrafenis niet "in" aarde. maar in een rots plaat-s 
>ond., de zaak verandert . .:.\Iaar dir, doet uiets terza.1:e, i;vant of 
zij nu al in een rots, graikelder, of aarde, of in de .zee plaats 
-_indt, is alies her,zelide ; de idee 'erbonden a.an een begra.fen:s 
is, dar her, Iijk >erborgen, geheel uir bet gezicht geda.a:n is, 
en moe;i dus \erborgen oi geheel bed.el-. zijn, door een rots
kamer, of kelder of grond, of water, of wa.t ook al. 

En dat n-.en .. in· · Een persoon kan ~e lcopt worden reaar niet 
"met" een persoon. blijkt duidelik uit voorbeelden uit het 
plantt n- ZO\\d al-; het dieren-rijk. Dezt! zijn atspiegdingen nn 

wat plaa ts \·inrl;: !u hH rijk <lei- genade. 
Voor de kiem in een zaad.korrel uir; de <looJ kan opstaan. en 

""-' :;:otre!1 nit ll~ :.Lu· le : n zich kan opnemen, en rot een 



nieuw leveu \·orrndl moot her zaad eerst '" in·' de a '1rde ge
doopt of begran~n v.-0rden . Voor het bloed der moeder, in 
de aderen 'an haar hind kan doeien, moet de kiem eersu in 
heti bleed tier mOf:·Ctt::r ~edoopt c± beg~·ayen \Yorde11 . 

Zo is her. ook in het geestelike. Voor de Godheid Zich aan 
de mens kon mededelen, moest J ezus op aarde komen en de 
menshei.J t::ei·-r door H ew in tl i:: (j0<-lh<:id cpgt :1on>e-n. g,-do:>pr 
0£ begra,eu worden; "in ·· Hem n:-rnieuwd \\·orden, om cla>1 
dit E mmauuels-le\·en,- het leven Gods nrenigd met het \er-
nieuwe mellSdike leYen-weer op niHm· aau de !l:eilS te kunnen 
meededelen . D1z is een diepe wrborger:hed; en al- " -;j ge-:n 
voorbeelden er \·an in de nauuur had<len, wij zoULl2n hct rnoei
lik kunnen gelon:n ah·orens er iets \all on<lenouden te heb 
ben. 

D2 Heer gebruih Lle 11-ijnst0k ob .::en beeld ,,m deze Yer·

borgenheid ... BEjft in )Iij- lct cp' :.iii:r met } Iij, !11<%" in :<Iij 
-gelijker11ijs de rank geeu \Tue ht kan clragen 'an zichzeh e; 
zo zij niet in de wijnswk blijft; alzo ook gij niet, zoo gij in 
Mij niet blij£t: - (Joh. 15 :4 ; 11:'21, '23) . De rank moet dus 
in de wijnstok zijn, aleer de -wijnstok zich in 0£ door de rank kan 
openbaren. E.eu hot:fsmiLl zei,1e <:t:ns : ··rk i:!1 J ezu". eu Jtzus 
in m ij, is rnor mij geen moeilikheid : \\ant zei hij : Zie. ik 
steek her ijzer in heli nmr. en dan komt het •uur in het ijzer"'. 

De beste vertaling--de herziene van 1880. en o.ndere- rnn 
1 Kor. 12:13, luidt.: " ·Want ook wij allen zijn "in .. een Geest 
tot een lichaam gedoopt" In de Heilige Geest gecloopt t.e ~rnr
den, is dus niet· zo ongerijmd <:ls so:nmigen wel mt:!len'. 

Ds. P . .J. Conradio:: . in zijn brochure. blacl 12_ 14, en ook 
Ds. H C. de Wei;, in zijn traktaatje blad '23, n-agen : ' · _-Us ::l~ 

R eiland ook zo geda<::ht had--<la.t de Doop door in of onderdom
peling moet geschieden- "\\·aarom hetft hij niet het woord Ka.
tadn.o gebezigd ? Kata.duo betekent indompeling, dan was er 
geen onzekerheid. H ij echter bezegde Baptizo. en niet Ka
t aduo.,. 

H et anrwoord is heel eenvoudig : Omd at e-r hetzelfde onder
>'cheid bestaar. rnssen E.atarluo en Ba-ptizo, als er is tussen Zin
ken en Dopen . B. v. Kata.dusai naun , is : Een schip t e zinken . 
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Iet.s te zinken is, om het onder h et water te dompelen, en bet 
dan onder te 'laten ; terwijl dopen, betekent iets, niet slechts 
onder bet water te steken, maar het er ook weer uit t.e halen. 
De letterlijb:e betekenis Yan Baprizo is: l ets herhaaldelik in 
te diepen. Baptizo, gelijk dopen, is dus niet :::lechts iei;s te zin 
ken, maar duidt nog een wrdere werking a.an. Een se:.hip 
kan natuurlik door ender ilei: 'i\':ltE:r gedoopt re worden, Yol wct
den en zinken; ma<.U· men ge·rnelt dadelijk <lat de uitdrukking. 
Heb schip is gedoopt, hoewel dit waarheid bevat, de omst.andig
heden niet zo juist uitdrukt als wa.nneer men zegt: Het schiµ 
is gez.onken. Eataduo zou Jus 1rel een begra\·;;;nis 1:unuen Yoor
stellen, ma.ar is geheel ongeschikt om een omstanding a.f te 
beelden. Voor een Doop, die dood, begrafenis en opstanclin€ 
moei; aibeelden kan geen ander "oord gqbruikt worden clan het 
"oord Baprn of Baptize. Er i,; get:n ande1· \\·oonl ut:kend Lhr 
..-~n -.J,·: e~n'1"1l -h1:::drnalde in- oi on:!t:·n1ompeling J:on uidni,
ken dan Baprizo. 

Onze bewering is, dat. Baptizo altijd incliepen berekent ; of 
tlit E·chtcr een gedeeltelike of algehele onde·dcmpel;ng: ;"-_ o± op 
wefre '\\'ijze dit Zt:SC:hie<ll', moeG l'<ln de 0~1snmdi£-'.:- ::E:.::l {1 rge
leid worden. Keem b.v. her woorrd "Yen·en··, wat 00k een Yan 
rle betekenio:=sen is \au Bctprizo. lnclien men ecr~ kledingsrnk wil 
Yerven dan :noet mt'll het· '11gehee1 in ..:c:n Yat met Yerf !:ncliepen 
en het er onder houden en gedurig oilll·oeren, opdat het egaal 
gekleurd wordt . Wil men echter, zeg een tafel -.erven, dan 
diept men een kwast slechts gedeeltelik in de Yerf en oYer
strijkt ha.ar; het -.oorwerp dat men Yerft wordt e<::hter helemaal 
m et verl o>erdekti. 

Vf zeg. r:.!en 1\·asr een kledingswk uit, clan diept men dit ge
deeltelik of geheellik in of onder water, en nE:emt het weer er 
uit , en "'rijI! ~let; zodat wnsse!.l Eiet ,,Ueen c:c~ indiepen en uir
h alen betekem. maar nog een verdere werking aanduidt. Dan 
weer kan men, zo als reeds a.angetoond, inplaats Yan een \OOr· 
werp in of onder het. ;water--o:f in enig antler element- t•3 
diepen, bet \OOrweTp o~ersrsijken, o-Vergieten of doen OYerstro-
men. t'Il her alzo Llopen. }lt:n kau b.\ . een wal o:-r: een sruk 
grond rnaken, en dan door on·rs~orting of OYerscro!Uing Je 



:grond, YOOr een kort.er of langer tijd onder het water dopen. 
Het idee dat het woord Baptizo tot; grondslag heeft, is, dot 

-een voorwerp door in- of onderdompeling, of door overstorting 
van het element waarin de doop plaats vindt, geheel gedekt of 
benat wordt; zodat het '"oord B apriz.o, zulke ideen als in- of 
-0nderdompelen, baden, wassen en ver>en insluit. 

Maimonidu.s, een Joodse schrijrnr, en authoriteit op dit 
punt, zegt dat indien een voorwerp dat moest gereinigd wor
den, te groot was om algeheel ingedoopt te warden, z-0 men het 
sruk bij stuk deed, de Joodse wet <lit dan beschouwde als alge
heel gedoopt. De wijze van onderdompeling moet dus Yan de 
omstandigheden afgeleid worden. 

Wij beweren niet dat Baptizo JlilSr; elk wrs waarin ht>t 
voorkomt een algehe1e onderdompeling \OOrst.elt-hoewel dit 
meestal het ge.-al is- maar dat dit altijd een onderdompeling 
afbeeldt; maar van welke aard of wijze moet, zoals gezegd, van 
de omstandigheden afgeleid warden. Mam- wat wij sterk vol
houden is, <lat de Christ.alike Doop, _v:olkens de Schrili altijd 
~ algehele onderdompeling was, en behoan te zijn, en al de 
omstandigheden t:r mede verbonden bewijzen dit. B . '· de 
Doop norclt een zinnebeeldige dood, begra.fenis en opstandmg 
.genoemd. Nu, het is zonn~aar dat niets een dood door ver
drinking kan afbeelden, dan een algehele onderdompeling on
de:p het water; en het is e'en duidelik, <lat het onmogelik z-0u 
zijn, ·een opsta.n.ding af te beelden door een >errijzenis uit het 
water, ind.ien men er niet eerst in is ondergegaan! Niets an
·-ders dan een algehele onderdompeling kan deze waa:rheden af. • 
beelden! 

Om de kracb.t van dit argument te ont<luiken, zoeken on.ze 
opponenten de a.rmzaligste uitvluchtenl O . .a. dat de Romeine!:l 
-0.e lijken niet begroeYen, maar verbrandden. Goe<l, maar d.an 
werd tooh de as begraven l en al is dit niet het geval-b.v. 
-waar men de as in een kruik b'tiwaa.rt tot gedaahtenis-dan nog 
i6 er een algehele indompeling of begrafenis .-an het lijk, maar 
inplaai;s va.n water als het element, is het vuur, en wordt bet 
.in de vuurvlammen gedooptl 



Dan weer redeneren zij , dat Dopen .in overdracht.elike z1;:i
gebruikt wordt, b.v. van grot.e droefheid , en er du.s geen on
derdompeling mee bedoeid kan zijn. Maar die arme mensen· 
schijnen niet in te: · zien, dat dit juist het sterkste be.wijs is, 
dat de letterli.ke betekenis 'an D open moet ondel'dompelen 
zijn . J ezfil zeide: "Th: moet met een doop gedoopt worden ; en 
hoe worde Ik geperst t-0tdat het volbraeht zij !" (Lukas 12 : 50) . 
Dit werd reeds door de Psalmist >an H em geprofeteerd. toen 
hij sehreef; "Al uwe baren en a.I uwe goh-en zijn oYer Mij 
heengegaau" (Psalm 42 :8) . Indien nu de Doop niet was een 
werkelike ondergang onder bet water, zou men dan de Doop 
1.omnen gEbruiken a.ls een figuurlik beeld n n de overstroming 
over een ziel 'an baren en goh-en nm n:i·driet en >':::nart? 
Zou men de besprenkeling -rnn enige droppels water 1.-unnen ge-
bruiken als een beeld van een overst.roming van de baren en 
go!ven der zee? :Jiaar niemand is zo blind als die niet WIL 
zien! 

REINIGING DOOR BESPRENGING. 

B et h:.arste fort, waarin onze opponent.en retireren, is het 
feit dat in de W et i.:an }fozes alle reinigingen ges chieden door 
Besprenging, en nid d·:;or onderdompeling. E!2r bev-ir!G2::2 .-. ; 
zich- zoals zij menen-in ene onoverwinnehkE- Ve5mg. Deze 
-vesting willen wij nu eens bezichtigen. 

H et> spijt on.s dat gebrek aan ruimte ons niet toelaat al de 
Schriftuurplaat,;;en wa.a.rin het woord .. Besprengen " rnorkomt 
uit te schrijwn, maar rnj zullen de lezot de tekst-en gevan da.n 
kan hij ze zeU opslaan en o>er lezen: Ex. 19 : 10, 14 ; .4: 6, 8; 
29:4 , 16, 20, 21 ; L e'. 1:5 ; 3:2, 8 , 13; 4:6, 17 ; 8: 6. ll 
19, 30; 9 : 1~1, 18 ; 14:7, 8 , 9, 27, -17, 51 ; 16:14, 15, 1~. 24 ; 
l'i: 6 ; ~ umeri 8 : 1 ; en het 19de hoofdstuk. 

Indien . de Iezer n u deze reksren op.let.tend leesr., zal hij een 
merkwaardig feit aanrreffen, n .L dat elke r einiging van men
sen door b-espren.,,,aing, gepa.ard ging door een eeremonie van h e.t
lichaam, de klederen, of beiden, te baden of te wassen! En wa'l.r 
dit niet het geval is, heeft het betrekking tot de r einiging, nief; 

• an rnensen, m aar van ds rnorhang, alta.ar, n:rzoendeksel. er 
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gereedschap >811 de tempeL Deze dingen werden ongetmjfold_ 
ook gewassen, maar niet ceremonieel ; maar \\aar het het >olk 
betrof, ging de besprenging alti jd, zonder ondHscheid, gepaard 
met een ceremonie van had.en of wassen. 

B.>. ~adat :\fozes de eerste maal op de berg opgeklommen 
was tot God, zond de Heer hem terug om het •olk te heiligen, 
en hen re gebie<len hun klederen te wassen. E x. 19 dO, 14, 
15. En op de Jerde dag sprak de H eer<: tot hen rnn de heme! ; 
en daarna moest :\!ozes lrnn de rechten rnorstellen en die in een 
boek seh.rijwn, en wercl deze plec:htigheid besloten met offeran
den, en het besprengen mer bloed, Yan bet boek en al het ·rnlk 
(Ex. 24: 6, 8; Heb . 9:13:2.2). 

Da.t dus baden of \\-assen. en besprenging. afzonderlike en 
geheel •erschillende ceremonies \\aren, durft en kan geen 
mens ontkennen'. ·welk >an deze twee ceremonies is nu een 
afbeelding >Sll de Doop, Ba.den of B~prengen? Het spreekt 
.-anzelf. dau h~t ani;\\oord op zulk een gewichtige uaa.g, niei; 
van onze willekeur afhangt, maar door de Schri:it zel-rn moet ge
ge,en worden ! Een loutere opinie heeft. geen de minste waar
de ! 

Om werkelik t-Ot het wezen der zaak te kunnen doordrin
gen, is het nodig. aleer \\ij onderzoeken '\\'at het getuigenis der 
Schrift is owr dit punt. dat wij de lezer nogmaals oprnerk
za.am malrnn op het feir, dat er in elke geestelike onden·inding, 
niei:. alleen een Goddelike, maar. ook een menselike werhing
plaa.ts \indt. Wij zijn Gods medearbeiders, niet slechi:5 met be
trekking tot de zaligheid 'an anderen, maar ook Yan de onze. 
(1 Kor. 3:9, 2 Kor. 6:1). De reiniging der ziel is niet bet uit
sluitelik werk van God, de mens hdeft er ook een deel aan. 

Wij lezen niet alleen: "Ik: zal hen reinigen van al hun on
gerechtigheden" en God, de kenner der harten..... . gereinigd 
hebhende hunne harten" (J er. 33 :8 ; Hand. 15 :8,9); maar wij 
lezen ook: "Gij zonda.ars ! znivert de 'harten" en Petrus zegt: 
"Hebbende dan uwe zielen gereinigd in de gehoorza.amheid der-
waarheid" en Paulus, na.dat hij de KorintJiiers 'oorgesteld had,. 
dat God hen beloofd had een Vader te zijn en hen als zonen en 
doehteren aan te nemen, op >oo:rwaarde dat zij uitgingen v~ 
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-de goddeloze:n en ongelo,igen en zich \an hen afscheidden, ver 
maanli hen aldus: .. Demjl mj dan deze beloften hebben, ge
liefden ! laat ons onszelven :reinigen 'an alle besmetting des 
vlezei> en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de ne
ze Gods" (.Jack -±:8; 1Perrus1:2"2 ; 2 Eor. 1:1) . De lezer kan 
Jicht begrijpen hoe gewichcig heu is dat wij behoorlik onderschei· 
den rassen wa.t, Gods werk is en wati het onze is; want Gods 
werk kunnen wij niet doen, en ons werk zal God niet doen. 

Teen de menigte op de Pinksterdag met nrslagene harten 
·tot Petrus de vraag richtten ; " Wat zullen wij doen ?" was het 
antwoord: .. Bekeerv u, en een iegelik 'an u wotde gedoopt in 
de naain 'an J ezus Chrisuus wr. 'erge,ing der zonden; en gij 
zult de gave <les Heiligen Geestes om;·rnngen" (H and. 2 :37, 
38) . Bekering en zich lat en cl.open is ons werk, \ergiffenis van 
zonden en de ga'e des H eiligen Geestes schenken , was Gods 
werk. Om slechts een punt op re noemen: Gehoorza.amheid is 
het menselike- en ga'en schenken het Goddelike deel. \\ e we
t.en natuurlik geed dat wij niet eens de krachr bezitten om 
gehoorzaam te zijn, zonder de hulp des Heiligen Geestes. daar
om ook gaar. her geloof alles \ooraf, en zelfs dit is een gase 
Gods (E feze 2 :8), maar dit neemt niet weg dat gehoorzaamheid 
·ODS \erantwoordelik deel is. Te dopen of zich te la.ten dopen 
is een bevel (:\Iatt. 28:19 ; Hand. 10:48) en de uifroering >an 
dit bevel komt dus onder het hoofd van gehoorzaamheid. 

De Doop is het symbool Yan Gods oordeel over de zonde en 
daarom heeft de H eere Jezus, als onze 'erteenwoordiger, als 
een beeld dan Hij Zich aan dit 'onnis des doods onderwierp. 
Zich laten dopen. Het is opmerkelik dat deze doop door onder
dompeling in de Jordaan, zowel a1s de werkelike dood die hij 
afbeeldde beiden door memenhanden aan H em \Ol>oerd wer
den : >an Gods kant was het slecht.s een toela.ting naar Zijn 
bepa.alde ra.ad en \oorkennis , H and. 2 :23) : Gods kant in deze 
transactie was dat Hij Zijn gehoorzaarnheid tot den dood, ja, 
den dood des kruises beloonde, door Rem op te wekken. H em 
aa.n de rechterhand Zijner kracht plaauste, en een naam ga.f 
bo>en alien na-am die genoemd wordt op aarde zcwel als io de 
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'Hemel (FFil. 2:7-11) , en Hem de ga'e des Geestes gaf om 
.uit te storten over alle vlees. 

Het werk \an de E ,angelie-dienaar is om de waarheden 
aigespiegeld door de Doop te prediken. Die de rechtvaar
d.igheid _ i:an Gods oordeel O\er de zonde erkent, en Christus 
aanneemt als zijn plaats venanger in dit oordeel, gee~ zich dan -

-door de Doop O\er aan Hem als zijn H eer en God, om door 
de imrnning des Heiligen Geesr;es een werkelike deelgenoot ge
maakt te worden aan deze dood der zonde, wereld, vlees en 
-duivel. In een woord ,- hij geeft zich door de doop o' er om ' an 
ha-rte gehoorzaam te zijn aan hen \Oorbeeld der leer, aan het
welk hij oi:ergegHen is, wrgelijk Rom. 6 : 11. met de eerste 11 
verzen. 

Zo als de lezer gezien heeft ' onden de r einigingen onder 
het Q _ Verbond plaats door twee ceremonies : \Yassen of ba
den, en B esprengen. In her licht rnn het voorgaande is het de 
lezer wellicht reeds duidelik dar; een rnn deze twee ceremonies 
het menselike en het andere het Gocldelike deel in deze reinigin
gen m.oe" afbeelden . Dat dit zo is zal spoedig blijken. Onder 
her ~ieu\\e V erbond heeft hij gezien dat de war;er-doop tot 
het menselike deel behoorr. \\"ij willen nu zien of de H eilige 

.Schrift ons duidelike inlichting geeft welke van de twee Oud-
Testamentiese ceremonies de Christelike Doop afbeeldt. 

De brief aan de Hebreen is een commentaar op de tempel
dienst~ en indien ergens dan zullen wij daarin positiei:e ir::forma
tie nnden. In her lOde Hooidsruk en het illste 'ers lezen "ij: 
' · Zo laat ons dan roegaan met een waarachtig han:, in voile ver
.zekerdheid des geloofs, onze ha.rten gereinigd- in her oorspron 
kelike is b.et, Bespren&d-:z.ijnde rnn ht:t kwaad geweten, en 
het lichaam gewassen zijnde met rein water." 

Dr. }Iurray, in zijn boek .. Ziende op J ezus ,. blad. 361, over 
dit vers schrijnnde zet o.a. : '· J.anleiding tot de uitdrukking 
vond de schrijver in de tempeldienst. In her, voorhof waren er 
slechts twee stukken Yan gereedschap: Het brandoffer-altaar 
en het waHat. Bij het eerste kreeg de priester het bloed .. . 
bij het tweede •ond hij het wat-er waarmede hij zich moest 
--wassen .. . L aar, het lichaam door het water des doops aa.n Je-
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~iets is duideliker dan het han te besprengen >an een kwaad: 

ge\\·ei:en, nier; her; werk >an een mens is, rnaar •an God; en 
daaorm kan de besprengi.n.g geen beeld zij n -an de doop; want. 
met water te dopen is niet her; werk .an God, maar \an de 
mens. \Yaarom staat hier niet : H et lichaam oosprengd zijnde
met rein water? OmJar; volgens de Schrift besprt-ngen ~een beeld 
is van de christelike doop, maar waso:.en wel. 

Petrus zegt dar, wij uitwrkoren zijn naar de \OOrkennis \an 
God de V a-dei-, in de heiii.gmakiri-g des r+eesrns. tor, gehoor
zaamheid-<le doop in de dood is een zinnebeeldige >oorstel
ling rnn al wati in <lit woord opgeslo;;en ligt- en besprenging 
des bleeds Yan J ezus Christu.s ·' 1 :Petrus 1: 2. Hier ook \leer 
is hN duidelik dat de besprenging geen betrekking heeft tot 
de <loop die een gehoorzaamheid i:::, maar rot het go<ldelik werk 
dat de H. Geest in ons doer door heu bloed Yan Jezus. 

Paulus zegr, : .. Christus heeft de gemeemie l.iefgehad. en 
Zichzeke •oor haar o\·ergegeYen, opdat Hij haar heiligen zou, 
na.ar gereinigd hebbende-niet door de be:::prenging d.::s waters 
m aal'--met bet bad des watel'S door het woord 1 Eieze J: 26). Ti
ms zegt: '·Dat Hij-Christus--ons zalig gemaakt heeft.-niet: 
door de pesprenging der wedergeboort.e maar--door bet bad 
der wedergeboorte" ~Titus 3 :5). En waar Paulus in Rom. 
6 : 3, 4 en Col. 2: 12, her. beeld •an her dopen van de ene \-ogel 
in her. bloed en wat-€r Yan de geslachte vogci. zoals wrmeld 
in L e•. 14 gebruikt. zegt hij niet : '·Dat zovelen als- wij in 
Ch.ristus besprengJ. zijn, zijn wi.j met zijn dood bbprengd 
maar hij gebruikt het \lOOrd doop. en opdat er geen de minst-e
.tmjfel zou lnmnen besraan, zegt h;j : ·' \Yij zijn dan met Hem 
door de <loop begra>en · ·. En Petrus gaat nag \ erder en zegt 
<lat her water Yan Je zonddoed een beeld was •an de <loop ( 1 
Petrus 3:20. 21) . 

ls het nu niet uitersr. merkwaardig. dat in elk ge•a.l waar
her. ~ieuwe Te.stamenr. ~·erwijst naar de rtinigingen i;-an het 0. 
Testament, het nooit n.aar besprenging •erwijst als een beeld 
•~n <le Doop. maar altijd naar Baden of wassenl En laat de le
Z<·r in ge<lachten houden, dat in het ~. Testament het woord,. 
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tlar door "Besprengeg'" •enaald wordt, in het oorspronkelike 
nier Baptizo. of enig woord daar>an afgeleid is, maar Rha.n
tizo, een >l"Oord dai; niets anders berekent dan besprengen . 
Geen enkele tekst is er t~ vinden waarin Besprengen met Do
pen verward wordt! 

V oor wij O\er gaan tot de conclusie, moeten wij nog een 
a.fuijking ma.ken om de lezer er op te "\\ijzen, dai; water in de 
Doop niet alleen een afbeelding is •an oordeel en dood maar 
ook ,·an lewn. '·En op de laarsi;e <lag ... stood Jezus en riep, 
zeggende: Zo iemand dorst, ilie kome wt }Iij .::n 111-inke ! 
Die in ~Iij gelooft, gelijkerwijs de Schrift; zegt, stromen des 
lHenden waters zullen uit zijn bluik vloeien. (En dir. zeide 
Hij •an de Geest, dewelke ontrnngen zouden, die in H em ge
loven) ·· Joh. 7 :21-39. 

WatH is du sook een beeld •an de Heilige GeEst. Tot Israel 
spra.k God: "Ik zal Israel zijn als de dauw " (Hosea 14 :6) . 
Sprekende van het koninkrijk van Christus, lezen wij: "Mij~ 

1."Ilecht Da•id (1Iatt. 21: 9; Openb. 22 : 16) za.l rnrst zijn ir. 
hei; midden van hen; Ik de Heer heb heu gesproken...... en 
Ik zal de plas regen doen nederdalen op zijn tijd. plasregens 
van zegen zull.:n er zijn" (Ezech . 34 :24-26), en dan lezen 
rnj: ' ·In her licht •an des Konings aangezicht is !even: en Zijn 
welgevallen is als een wolk des spaden regens" ( Spreuk. 16: 15 · 
19 :12) . 

J ekobus zinspelende op de •oorbereiding rnn de gemeem~ 
door de Heilige Geest >oo:: de komst des Heren gebruikt 
dit beeld: .. Ziet , de landman •erwachu de kostelike vruchr. des 
lands, lankmoedig zijnde o•er dezelve, totdat het de Y?OOge en 
spade regen zal ont•angen hebben" (J acobus 5:7,8) . Ook de 
profeet Joel gebruih dit beeld in dezelide betrekking: .. En gij. 
1.inderen nn Zion~ >erheu,,,ao u en zijt blijde in de Here, uwe 
God; want Hij za.l u ge•en de Lemar der geredhtfgheid
Christus-en Hij zal u de regen doen nederda.len, en vroege 
en de spade regen in de eersi:-€ maand" Joel 2:23, 28) . 

Dcze \·oorzegging heefr natuurlik ook een letterlike •er'\Ul
ling maar is bovendien ook een beeld .an de uitstorting <les Ht.'i; 
ligen Geestes aan heu begin dezer bedeling en 
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ingezameld wordt, dit blijkt duidelik wanneer men haar 'erge 
!ijkt met J esaja 44 :3 : "Wanli lk zal water gieten op de dors ti
g<:n- Hij zegt niet " het ' . dorstige (land); maar "de" dorsti~~ 
(mem;en)- en srromen op het di-oge; lk zal Mijn Geesu op uw 
zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen · ' . 

De regen is dus een beeld >an de Heilige Geest. rn is het 
o•;-ereenkomstig met dit beeld om de mededeling rnn d.eze gav,. 
aan de mensheid te beschrijYen a.ls een "uitstorting" of '·uit
gieting · · o>er alle >lees. ·w anneer de Heer dus in wrband met 
het Kieuwe Verbond zegt : "Dan zal ik rein water op u spren
gen, en gij zulr rein <>rnrden; rnn al uwe omeinigheden en >a-:.t 
al uw drekgoden zal Ik u reinig~n· · (Ezech. 36: 25--29), is het 
zonneklaar dat het hier niet betrekking beeft rot het nienseiijke 
deel in de reiniging, dat door de toepassing \an bet bloed van. 
Christus door de H eilige Geesr zowel a.ls de gaw des Heiligen 
Gee:::tes zel\e; bier handelt het o>er "l':at God persoonlik belooft. 
te doen in de reiniging van het hart E:n le>en Yan de zondaar. 

Hier is er geen sprake >an een bewl aan ons om te do
ren, maar tlat God beloofv rein water op ons t.e sprengen . Zo 
oob: profeteen J esaja >an Christus <lat Bij \ele heidene~1 

b1 sprengen zal l Jes . J:2: 1-L 15). 
Dit brengt ons tot. het groot on<l.erscheid in berekenis dat er

b!-staat uussen dopen en besprengen. In dopen is water h t ele
ment des doods, en is een beeld Yan onze gemeenschap aan 
d.,· dood rnn Christus en een roe-eigening \an al de zegen er 
i!1 opgesloten, deze leer onrrangen wij door de predikant rnn 
mensen, en de ceremonie die ze afbeeldt wordt door mensenhan
den aan ons bediend ; dit is de gedachte die de doop vooraan 
ligt . 

In G.e besprenging a.an de andere 1:am is het v:ate;: niet een 
beeld nm c~ocJ . maar \::n le\·t:n, rnn de .ueilige Geest, bet le· 
\en Gods (Ro~. 8: 2). Her. behceft geen bet-00g dat zij door 
God zeh-e toegediend moet v.orden en door geen mens. De 
besprenging rnnd altijd plaats rr.et bloed en water, of \\·at(·r waar -
in men de as der jonge koe deed. die buiten de legerplaat:: 
Yerbrand werd en een type "as WJl Chrisms (Heb. 13: 10-13) ~ 
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en w<j wo:·u.en nergens beYolen mct bloed en water re dopen, 
\eel minJer te bespreng<:n , omdat Lli4 Gods persoonlike \.erk 
afbeeldt '. maar wij ,,·orden wel be>olen met warer re <lope:i. 
Yerand1:ren wij <lit in besprengen clan >erwarren wij ons 1Yerk 
met Gods werk'. 

Cit ons onderzoek is geb!eken. da& on~ral wa&..r in he;: :;\ir:uw-~ 

'l\:stamem de Doop in vergelijking gepracht wordt met de rein!. 
ging<:J1 nrn her Oude Yerboud . zonder een enkele uitzondering, 
niet de Besprengmg, maar wassen en baden gebruikt werd..:n 
ais een bei::l<l rn::i de Doop'. 

D.: cmistelike Doop ~s echte1· 1·ed betekenisrnller dan de 
ci:remonie nm baJ"n of wassen. i.Joor naar re veraDLleren wli 

ec:n alge:icle onderdompeling, i-:an I!U, door her ondergaan i!l 
het water, het menselik aanzi...:ht. clc:r reilllgmg, en door 
Jc or~standir.g u.i~ D.t:t water, her Goddelik aanzichr. van de rei· 
niging, beitle in een ceremonie vooi·gesreld worden. 

Laat OllS nu in gedacht e houden, dat de h·rnndt:ring rnn lo 
l.Joop rnn onder<lompt:ling tor, Bespr1:nging inge>oerd is ge· 
v:c.deu "',.::;:· L e- :;_{_ ~\.i:-~·,; . clic ~n fl1,e11. l";': 3 beschre>en wordt 
als ei:n n·ouw zittende op een scharlakenrood beest, dat >ol was. 
rnn namen de:r gocl.slastering; Ltat; Laar hoofd, de Pa us, wanneer 
Lij gt:"·ijd wordt, door de Carclinalen lichamehl: opgetild en op 
het dirnar geplaatst wordt, en aangebeden wordt; als de Here 
Uou: dat h~j aanspraak rnaal.u op het bezit rnn de sleutels der 
hel en des J.()()\_Ls (. Openb. l: 18 J , op de r.uach: om zielen uiro 
re dte~ i..:~~ dt- plaas c.c-: piJniging. op betaling enz.; daro hij en 
zijrh: priesr.ers de machi; h~bben de zonden te wrgeven, (en 
<llliv;els rnor geld h.-wijtschelding >erkocht hebben) . Deze kerk 
bewe2rt dat de bem.iddeling ~-an een priesrer nodig is om 
rot u-.:>J te naderen en >001· de J-ood een dla~!t re ge,e::L (Dat 
deze bemiddeling onder het Oude Verboncl uodig 1>as. is \'er
s~aanbaar. want de priester was 1:en t;ype \ all Chrisms, die ge 
zegd l:e.:h: "Xiemand komn tor de V a.der dan door ::\Iij '· Joh. 
lJ: ti. Op dezd!de gronJ cok moc-sren de Priesters bt-sprengen. 
Zij beweert te\ens dat de 1>ederbarende hach des Heiliger;-: 
~-""'e~t.:-s gc-openbc,ar,l wordr Joor b.1tre besprenging. 
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La.at de lezer in gedachten houden, dat de besprenging Yl:\Il heu 
Oudt::: Ycl'Lond juist Je weJerbarende E:n reinigende kracht d~ 
H eilige Gees tes, ja, zelfs Je mededeling ' an de ga'e des Gees
tes afbeel<lt, en last lem dan zichzeh'e ufrragen of er wel
licht. een konneb.-tie kan bestaa.n ;,ussen de uir,siuitelike goddelik. 
rechten die die kerk zich lilsterlik toe-E:igent, en de n:~randering 
'an <le Doop rnn onderdompeling t-Oti besprenging. Het zou on
getwijfel<l ~eheel logies zijn, inclieu een kerk die zich het. we
derbarE:n<l werk des U-ef:stes roei!igent, <lat zij ook een vorm 
zou 'erkiezen die deze la.sterlike aanspraa.k afbeeldtt Indien 
dit het geval is, dan mOE:ten rij >erwacliten dat de duivd dn 
meu li>;t zou doen zodat het· trapsgewijze inge,oerd, en aan toe
rnllige omstandigheden kon t.oegese:hrt:Yc~ worden. 

Dat onder het O.V. niemand tot God durlde n aken zonder 
bloed, dat door een priest€r moest geofierd warden is zeker . 
:Jiaar indien iemand nu- nadar. J ezus door Zijn eigen bleed 
rnor ons een weg geopend heeft in het heiligdom, z-Odat wij uit
genodigd wor<len om mer rrijmoediheid toe te gaan- indien 
ieri:.and nu de positie zou innemen dati wij niet zonder een aard
se priesrer bij God zou<len kunnen gebolpen worden, dan zou 
.hij zicb aan lastering schuldig maken . (Heb. 10:11-99) Zo
dat wat geheel pa.sselik was onder het Oude Verbond last€ri.ng 
kan wezen onder het :\iem1-e, en dit is prE:Sies het gernl met be
sprenging; omdar bet iets afbeeldr <lat door geen mens mag 
of kan gedaan warden. 

Toen er laatlSr gedachrenis ge>ierd werd ar.n de benormirus, 
beYonden wij ons in een ~.D.G.Kerk, "aar de L eraar in zijn 
rede, o.a. z'.jn hcor der s op heu hart drukte dat de benorrning 
niet T"Oltooid \HS---waar wij mee insrt-mmen-cn dat :eder
een geroepen was daaraan re arbeiden. ~u indien wi..j niet slecilts 
in naa.m wiilen Prottstanten zijn n.,_rnr in der daad, dan is bet 
hoog rijd dar rij dczc: .Roo1:1:::e c-ei-tmoni"' rnn besprenging opge
>en. en terugkert'n tot een :>e:briiruurlike t1oop ! 
Z~lis in bet; .. Gereiormeerd ~\foandblad" >an Julie, I9E. bla<l 

zijde llO wo!·dt erkend. tl:lt, nag in de ::n-eede eeuw, onderdom 
pelen de gewone wijze rnn dopen was- weer be>estigende wat 
geen man lie met re~hti ;:;:m;;;pr:iali kac ;11·1k1=n OlJ ge'. -=!·dl.e d oo:i; 
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omkent, <lat <le ~ieuw-Testamentiesche Doop door onderdompe
ling geschiedde! Daarin wordt echiter beweerd dat onder zeker•3 
om~uandigheden de Doop ook door O\ergieting kon geschieden; 
maar Ydj hebben in ons 'orig hoofdstuk reeds bew-ezen dat diti 
slechrs heu geval »as met kranken, omdat. men toen reeds 
a.an d,;, u iterlike \Orm een kraeht begon toe te schrij,en die Gods 
-ffoord niet steunt, en men hevreesd was dat indie.n iemand on
gedoopt stierl hij' indien met verloren, dan t-OCh eeumge schade 
er door zou lijden. 

WAT LEERT DE KERKGESCHIEDENIS OYER DE 

CHRISTELIKE DOOP? 

H OOFSTt:K XXVI. 

De kerkge.schiedenis, zoals die \ermeld wordt, in De H an
delingen der Heilige _-\.postelen, beslaat een ti)dperk van der
tig j aren; ni.naf de hemel 'aart 'an de Heer J ezus, ton op het 
\erblijf rnn de Apostel Paulus te Rome. En, hoewel er in dat 
rijdperk, ongetwijfeld vele duizenden zijn gehuwd, wordt er in 
geen enkel geval melding gemaakt rnn het dopen-veel miu
Llc-i· mu t1<= besprenging-yan een zuigeling. Niettegenstaande 
dit rnor hen ongunstig feit, beroopen de voorstanders van de 
kinderdoop zich op de kerkgeschiednis, a.ls of die zou bewijzen 
da.t de doop of besp1·enging van zuigelinge.n een Apost-0liese ill
STJe lling w-are '. 

De lezer versta ons goed: Wij gronden on.ze zaak .niet op de 
E.etkge:;ehiedenis, behalrn die welke vetmeld word in de hande
lin8'en der -~postelen. Wij beroepen ans uitslu.itelik op Gods 
Woord ; \OOr een ware protestant moet dit genoeg ziin. (Ge
heel anJers is het gesteld met de Roomsen, zij geloven, dat 
hun kerk Je macht heeft de godsdienst te wijzigen naar goed
vinden; hun naag is dus ni~t: Wat zegt Gods Woord ? maa.r, 
\\ati zegt de Kerk ? 

Tenville >an lezers, die onbekend_ zijn ineQ de -kerk-geschie
denis, of slecht . kennis dragen van een verminlct.e voorstelling 
er van ; en zelfs \an anderen die, hoewel zij w rtrouwd zijn met 
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<le gesc hieJenis. un het oog scl1ijnen te w rliezen, dat men niet 
mag aan11tc-t11d1. Jat inlicltfr1g omtrent een instelling die >an de 
Roomse i,:el'k is on~rgenomen-een kerk, die zulk een waarheid 
als i«:chr.y;;.adigmaking dooi· het geloof besc.:houwt als ken;.erij, en 
J ic: ::-r in ge!O'-'<::!l. 1111:t ,1.., br..,mhtapel heeit gestraft- dat inlich
ring Joor zulk een brcm Ont\·angen. er nit:t ongekleurd iE door
ge·doeiJ '. \Yam zonJer de ctrc hie\en det· Hoomse kerk re raad
pltogen zou ht:t imn,t::r:o c11:..10gelik zijn een ;,crkg..:schiedenis s .1-

men re ;;tellen' 
\Yil mi:;;n Jus Je \Yaarheid omdekken. clan mag men niet 

op h;: t blotc · · ze.i..:gen.. lict kerk gaau, ua::L' moet 112e11 ui: 
,inJen oi b1ai· zegg~n, door de omshmdigheden en het. >er
band der gese:hiedednis onJersteund wordt-. De kerkgese:hiedenis 
>ermeldi:. b.>. <lat er gedurende de midden-eeuwen " infantuli " 
( zuigelingen) gedoopt r;.;-erden. De om;;tandigheden le>eren, ech
ter bet onbetwistbaar bewijs, da.t dit geenszins zogende kin 
derkens w1u·.::n . maar zuige!i:1g::n in ,1_., i:Ye::: mensen die hun 
bezittingen konden beheren, en geree:hi:igd waren hun eigen 
t esuament H: maken en rce tekenen. H et woord '"infontulus" on
der deze omstandigheden betekent dus >olstrekt geen zoog
lind, maar een onmond.ige of rninderjai.-ige. H et 25ste jaar 
was toen in de m eeste landen het tijdperk rnn rneerderjarigheid . 

De waa:rheid \ereist, dat wij uit een w-rtrouwbare bron, een 
korte geschiedenis samensr-ellen owr de Doop, terwille •an hen, 
die om een of andere reden niet in de gelegenheid zijn de kerk
geschledenissen over din onderwerp zelf degelik t e onderz.oeken. 
Wij kunnen echter niet meer dan uit.erlik het noodwendigste aan 
te stippen, betrekking hebbende op de >oorwerpen des Doops en 
zijne mjze Yan t.oediening. Hoe beknopt deze geschiedenis 
noodzakelikerwijze mwt zijn, kan de ll'zer afleiden van het 
feit, dat: v.ij onze uittt-eksels nemen uit een boek, kwarto for
maat, en dat 653 bladzijden bevat, en over punt.en handelt, 
waaraan wij slechts ong.weer 50 bla.dzijden kunnen wijden. 

De schrijwr van dit boek, de -wel E erwaarde heer R. Robin
son, was leera.ar \an een gerileente te Cambridge, Engeland, en 
heeft a.an dit werk verba~d \eel tijd en kr-achten besteed aau 
het onderzoeken rnn de 11utlte11tiekc archieven van de Chri..ste
Iike oudheid. Zee:r gaame zouden we van zijn aanhalingen over-
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nemen, maru: ouze plaatsruimte iE' reeds zo beperkt, dat zij ons 
.zelfs niet roelaat, de aui;oriteiten op r.e ge,en aan wie hij zij!l 
geschiedenis ontleent. Daar de authoriteiten ver\\ijzen naar do
cumenten bewaard in c1e \·erschillende kE:rken op het ·rnste land 
nm E ill'opa, en ge.schre>en zijn in de Gl'ie.kse en L atijnse talen 
(en dit, is zelfs ook h.tt geYal met de aanhalingen in zijn boek op· 
genomeri.. ) zou het dus >erder \·oor de meesten toch \an geen 
nut zijn; \Yie de talen macht-ig is, >erkrijge zich het boek zelf: 
"The History of Baptism'· bij R. Robinson. 

H et merkwaru-d.igste •an deze gesohiedenis is, da.t toen bet 
uaa,,,o-stuk •an de <loop bij hem opkwam'. hij niet o'er de doop 
dacht, maar peinsde owr de be"l>ijsgronden 'an het e:hristen 
dom. l"it zijn Yoorwoord blijkt., dat hij bezig was met het 
argtm1ent, Jat1 de snelle rnoruitgang en de grote schare 
van bElijdei·s de go<ldelike oorsprong rnn bet Christendom 
be"l>ijst. E n het trof hem te meer door op te -werken. dat 
Lukas , de eerste kerkgeschied.6chrijver , zo dih-wels van dit argu
ment gebruik ma.al-te; ma.ar hij kon terzelfder tijd niet helpen op 
te merken, <lat dit argument nu niet meer van b:aeht is. claar 
de belijdenis, een christ.en te zijn, nu niet meer de rrucht 
is 'an o'ertuiging en bewilliging, als gernlg >an 'erstandelike 
o>erweging, maar op zuigelingen geforseerd wordt door uiterlik 
geweld. Hij schrijft o. a. nog het 'olgende : -

De handelwijze van een schare wijze , nije, en deugdzam·a 
mensen , is een \eronderstelligng t.en gunst-e rn.n het redelike 
h unner handelingen; maar een schaar van wezens zonder ka
.rali:er. en <lit zoncler t"l>ijfel, is immers een juis.te beschrijving 
rnn een schaar Zuigelingen- heeft niet eens een sc:haduw 'an 
zu1k een veronderst.elling. De eerst-e zijn de duizenden 'an wie 
Lukas schreef ; en de laa.tste zijn de hedendaagse belijders van 
de christeli.ke godsdienst. 

Sommige schrijvers hebben zich bed.iend van de heden
daagse toestand, veronde.rstellende, zo als hun verl-eld werd, dat 
Christus het belijde.n >an Zijn N:aam in onmondigheid, of al
th.ans vcSor de jaren van onderscheid.ing berei.kt zijn, ~ld 
heeft, en hebben het gewaagd, het christendom en Zijn Stich
t-er voor t-e stellen als onwaardig de eerbied die door christenen 
.aan beiden betoond wordt. En zo wordt dit bezwaar o>erge-
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bracht op bet E>angelie, e:n wordt de wijsheid en rechtva.ar 
digheid van d~ Stichter in twijfel getrokken. Onhehoedzaam
voorwaar, maar het feit is toch daar, en de redenering, hoewel 
op een verkeerde grond, is konsekwent en heeft gewicht. I s de 
kinderdoop strijdig met de mjsheid en rechtvaardigheid ..-an het 
christendom? ~iet minder su:ijdig is hij met de na.tuurlike rech
ten >an de mensheid t 

Een van de dierbaa.rste ta.kken van persoonlike vrijheid 
is n:ijheid van geweten, de vrijheid om zijn eigen godsdienst t,e 

verkiezen, waartoe ni'emand in de 1.-ind.sheid · bek::waam is. Het 
is de ouder of de rechter die •erkiest welke godsdienst de zuigt:
ling belijden zal, en dit is een beroving va.n zijn geboorte-recht. 

De opmerking, dat door de doop over zuigelingen beschi1.-t 
wordt, zonder hon kennis of t.oestemming, is een soort van 
vingerwijzing na.ar het tijdperk wanneer die soort va.n rege
ring het eer.st beoefend werd. Het moest gebeurd zijn toen het 
een r~cht >an sou>ereinireit wa;o ;-oor de ene mens om d1; 
godsdienst >an de andere t.e kiezen. 

Vol van deze en dergelijke vermoedens, en daar hij ongaarne 
de gedachte plaats gaf, dat de christenheid een >ijand was >ah 

persoonlike vrijheid, zette hij zich de t.aak de geschiedenis 
van de christelike doop te onderzoeken. Zijn bcek bHat zijn op
mer1.-ingen. Zij bewijzen dat de christenheid die door J ezus en 
Zijn eerste discipelen geleerd en beoefend n-erd, n·ij \HlS van 

zulke objecties, en in voile overeenstemming was met Gods Yol
maa.1..-theid, het kara.kter der openbaring, de beginselen >an 
goede regering, en de rrijheid, deugd en geluk rnn de gehele 
mensheid. 

H et is alom bekend <lat het ~ieun-e Tc-s&a.lllent in hefr 
Grieks geschreven werd ; mj mllen dus onze geschiedenis O\er 
de Doop beginnen door te onderzoeken welke betekenis de Gri-~

ken hechttt?n a.an het woord. 

B.APTIZO. 

Wie zou de Griekse taal beter rersraan dan de Grieken 
zelrn? De zeer geleerde Dr. H ale, wiens nau"keurige kennis 
>an het Grieks nooit is in twijiel getroltl:en, heeft de betekenis 
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·rnn lit \\·oorJ in onge\njcle Griekse schl·ij\·ers opgespocrd. en 
h<:1:n: bewtro:.l, Jar bij 1le < ;.,.· ,,h·i: !:et woord "bapto" betekem : 
ik , loop : baptia, ,ern·ers; baphia, \erfhuis : bapsis, 'erwen 
door indopen; bam.mata, \ erfstoffen ; baphikee, >erfkurut>; 
ditaphos ; 11ubbdg.:n~:f1l ; baptisterion, een \ern·ersrnt; em:. 

Ttttullianus heefr beide tleze gedacht-En in bon:ngenoemde,. 
aanhalingtn btwaard demissus in acqua, ingedompeid, i,; da 
eerste , en tinctus gekleurd, karakteriseerd of gekenmerkt, is 
de ;mdere; zodat dit enkel woord· '" baptizo" ~luit in beide in
dompelng, de _wijze, en een persoon van \\erkelik kar akter, het 
.:nige voorwerp nm de •loop . Er is een gepastheid om een ge
lo\·igt in Christus door de Jcop re erkennen als een echt karak 
tcr. H et is hem L1e uaam te ge-,en die het ding heeft. :Yieu deze 
bcrek"'nis \·an her \\Oord komen alle om::;tandigheden en be -
scb.rijnngtn cwreen, als dopende in d"' fr;-ier de J ordaan""* 
afdalende in bet wat-el'**" opkomende uit bet water, begrayen 
in de dood, t nz. ; zcdat een kcrrekt antwootd op de naag: 
Hoe heeit .Johannes de <loop bediend? is, Door onderdompel.in.£5. 
(::\Iarku:: 1:-3; }fan. 3:16: Hand. 8:38. 39; Rom. 6:4). Zodai; 
heu woord .. baptizo" en dubbele betekenis heeft: lopen of onder
dompelen. en ,-tnYen oi kleti:-en aantonende de wijze van dopen , 
en dt nituwe kl.:ur oi nieuw kara.kter \an de <lopeling. De Lauij-

·.ra A :i:o .rap.mar~r -aa sauu'tH{O _r • .radoa ap samreqo .r uapmaou uau 
-wer. 

Dat de betek enis \an het woord "baptizo" insluit, beide 
de "·ijze '""n doopen . zowel als her. karakt-er 'ereist in de dope
ling : (hij rnoei; door Lle <lood ,.an Christus een nieuw ka.ral-ter 
geworden zijn), zullrn wij nog \erJE:r be~:ijzen met uittreksels 
uiv twee Jooppr.eken., uitgesproken in de vi.:rde eeuw. door 
Pasilius . aarrsbisschop '"'~n Ce::;;;.rc:>. . i:n \au le beroemdste kerk
'aders tler Grie.kse .o:erk. 

--Tot rnlmaking \·an her christelike lev2n. is het noodzake
lik J ae.; \\·ij Christus n:n-olgc-n , niet alleen in zulke ht>ilig~ dad.en 
en n12igingen als zach::heid, bescheidenheid, en geduld, die Hij 
door Zijn leven afgespiegeld heeft, maar ook in Zijn. dood. ge
lijk Paulus zei<le: .. Ik ben een naYolger \an Chrisms, ik ban 
Zijn dood gelijb;ormig. oi ik enigs~ins m oge komen tot de we
deropstan ding <ler <loden." HoE: kunnen wij in een roest.md van. 
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gelijb•ormigheid aan Zijn dood geplaatst word.on? Door met
Hem beg?aven te worden in de doop. \\-at is de \"Orm •an deze 
begrafenis. en \\elke zegeningen Yloeien er >oort uit de narnl
ging .01»an? Ten eerste, wordt de >orige le>ensloop er door 
ge~indigd. ~iemand is bierroe in :;raat-, te.nzij hij. zo als de 
H ere zeide, wederomgeboren is. De wedergeboorte. zoals het 

' woord zeli aanduidt, is het begi.u •an een nieuw leven; van 
daar dat hij die een ·nieu"· le>en begint een einde moet maken 
a.an zijn \·orig l~>en. Zulk een mens gelijh.i: op .oen man , die aa:::i 

bet ein de gekomen is rnn een loopbaan en >oor hij weei- be
gint zich omkeert, stilhoudt . en een weinig rust; alzo schijnt 
het noodzakelik, dat er in een >erandering >an levenswijze 
een ><oort van Jood tusse11beide komt. en een einde maakt aan 
het >erledene, en een begin geeft a.an het. t.oekomstige. 

Hoe moeren wij met Hem aidalen in Zijn graf? Door de na
r olging \"an <le begrafenis nn Christus in de doop ; want de 
lichame.n der gedoopten U"orden ah; in een beeld in hen wa~....r 
begrii•en. Om deze redeh spreekt de apostel figuurlik nn de
doop. als een afleg&ing van de wel'ken des vlezes ; gij zijt besne-
den met een besrujdenis, die zonder handen ges.cbiedt, in de 
uittrekking van het lichaam der zonden des vlezes, door de be
snijdenis van Chl'istus, zijnde met Hem begraven in de doop, 
w<:lh •1 · zit:-1 r"'i11igt \·~m de onreinheid harer natuudike Yl-3-
selike neigi.ngen ; overeenkomende met het gezegde. : Was mij en 
ik zal witter zijn dan sneeuw. Dit is .niet gelijk de Joodse rei· · 
nigingen . waa.r men na. elke verontreiniging weer moet wassen, 
ma.ar wij llebben het onderrnnden te zijn een reinigende doop, 
een cloo<l <lcr \\"c-l"t:'lil. en ~tn opstandiug uir de do•len, beide 
waanan de <loop een beeld is. 

Voor die; doel heeft de Here, de Ge•er rnn bet leren, de
doop ingestelcl, die een >oorstelli.ng is beide Yan het le,en en 
de dood : het water O\enloeiende als een beeld •an de dood, 
de Geest opwekkende al<> een onderpand \"an het le>en. Aldua 
zien U"ij hoe het water en de Geest verenigd zijn. Twee dingen 
worden oru rnorgesreld in <le <loop : het to€n einde brengen • an 
een. le\'en rnn zonde--opdat het niet uitlopen zou in de eeuwige
dood ; en de opwekking der ziel r,ot een Ieren van heiligmaking. 
H et \t·at.er is een beeld des doods. bet Jichaam ontvangende ala, 
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zonde-Jood !O[ een ni .. uwigheid des le•en..<:. Zoo wordt men van 
boven geboren uit water en G<:est als zijnde door het water 
ter doo<l gebracht. en door <le werking des Geestes opgerreb.-t ten 
lt:\"cll. Deze gewichtige plechuigheid des doops wordt daarom do;>r 
drie ondei:dompelingen, en drie aanroepingen bediend. opdat de 
dood. figuudik moe:ht \"(){)I"gesteld worclen. en a .. zielen der ge
dc::>:•tt"ll !' .(' .:hten gereiuigd -;rnnlen door gcdclelil:t:- ke1mi,-. In 
dien er euigEi baar i-., in her \Yater, dan is het niet ,·an het "'a.ter 
zelf, maai· •an de tegernrnordigheid des Get::>t.es : \\"ant de <loop 
behoudt ons niet door de aflegging va.n de vuiligheid des li
chaams, maar door een vr..ag tot God om een goed geweten.'' 
(Een bt:tere n:rraling is: DE' eis Yoor God ,·au L·t:.-11 goeJ ge.Ye 
teu·'. J 

· ·\\-elkt: rijd i,; meer passcnd •001· de bediening des cloops 
dan op htt paasfeest~ .... .. Laau ous de nue:hteu der opsranding 
genieten ternijl wij de gedachtenis Yieren Yan clt.: opstancling 
•an Christus. Hiertot: wrhefu de kerk hare sre:m. en roept hare 
zonen Yan \erre. dat zij hen . die zij eens gebaanl heett 
nu weder moch[ baren; en met- rnste spijze mogt:' rneL1en hen . 
dit> zij tot hiertoe m.:r de melk nm dt> eerste begiruelen rnn 
de god:::dienst gerned heeft .. Johanne~ pre<likte, en zij bekeer
den zic-h alltcu: u ~preekt de P:::almi>-t toe v;anneer hij zeg~ : 

,.Ziet op de H eer en wordt Yerlie:ht"' : tot u spreken ... de apostl:!
leu.: "'Bekeerr u, en een iegelik .-an u ll'orde gedoopt iu de ~aam 
nn J ezus Chrisms. tot •ergenng der zonden; en gij zult -:le 
ga>e des Heiligen Geestes ontYangen · ·; De Heere 7.elf nodigt u 
uit: ··Konn herwaarts tot .Ji ij, alien, die ,-ermoeid en belast 
zij t, en Ik zai u rust geYen. ·· Al <leze schriituur-plaatsen zijn u 

heden Yoorgelezen. \\'irnrom stelt gij nog uit :1 

\Yaarnm o~erlegt gij nog? Waarom wacht gij nog? Onder
wezen in de leer van C"ill'istus van uwc kindsheid af, zijt gij er 
nog niet mede bekend? Gij zijr; altijd leren.de geweest, wilt gij 
nooit tot de kennis di:r waarheid komen? l. w geheli: len:n '<l!l 

proe,en gemaakt, "ilt. gij yoorrgaan met proefnemingen tot de? 
ouder<lom toe. wanneer clan wilt gij een christen worden? \\an
neer zulleu wij u erkennen als de onze? Yootleden jaar hebt ;ii 
het afgestE"ld tot dit jaar toe. zijt gij rnn plai, her "'eer uit t!"! 
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stellen tor het rnlgend jaar?" 
Het is zonneklaar, dat de preken \an Pasilius gericht '\\'l. 

ren, niet tot heidenen oud of jong, maar tot kinderen rnn chri~-
tenen, die hij de kerk noemde ...... dat de Gr.iekse kerk rnn die 
dagen, geen christeli.ke doop leidde door onderrichcing en O\er 
tuiging ...... dar de doop bediend werd door een driernudige on 
derdompeling . ... .. en daa.r de predikaties bestemd '\\aren hen "'::;: 
o•ertuigen en te be'\\egen, hadden de schrifr.ouurplaatsen die in 
het openoaar gelezen '\\etden t en doel het onderwerp rnn rle 
cloop te •·erklaren en hen er toe aan te clringen. ~iets nm deze 
aard wordt er in de hedendaaESe lijdenspreken gernnden, een 
\erraling Yan de lijdenspreken 'an de oude Griekse !:>isschopper:, 
kon niet aan hedendaagse christenen voorgelezen \\Orden zon 
der grore ongerijmdheid, met uitzondering \an doopsgezinde •e '" 
gaderinge,n, daar zou men met Yerrukking tr naa1· lui,,rc1·e11. 
" egens hun biezondere gepa.;:rheid e-n schoon11ei,l_ 

Dat de <loop, tot minstens de \ierde eeu\\·, door de Griekse 
kerk, eerst na een persoonlike geloofsbelijdenis '\\erd toegediend, 
en de aangehaalde dooppreken dus niet gericht waren tot hei· 
dallS.:1, u~aa•· k('!;,j€ :.;:. Van chl'istenen, zullen rnj nog \€tder l' e

\\ijz<:n, door rnorbeelden rnn 

.;;\_-\RTSBISSCHOPPE~ 

DIE GROOT GEDOOP T "\YERDE~. 

In hH jaar 325 was de kerk te ~azianzum herderloos. en 
'l\"erd een zekere Gregorius gedoopt en wrkozen tot bisschop. 
Gregorius i::n ~onna. zijn nouw, hadden zich b<:idc:n omler"sch<:i 
den <loor hun godsYrucht ; gelijk H anna. de moedt:r •au Sa 
mud. wijdde zij har e ki.mleren de Here rloor plechtige gdoi
t en, nog voor zij geboren waren . Terwijl Gregorrus bisschop was 
nm <leze kerk. v;erd hem een zoon g.,boren. clie hij naar zieh 
zt:h·e heett€-

Deze zoon O\ertrof zijn \adet", en wercl later zo beroemd, 
dat hij bekend \\erd al.;; de Heilige Gregoriu.;; ~azianzen. Zijn 
Yader gaf h.:m ene uitstekende opleiding te _-\t hene en te _\.n

~iochit:. Geduren<le zijn Yt:rbliji te _\thene knoopte hij ene in
nig<: n!end;:;chap aan met Pasilius . Gedurende zijn Yerblijf re 
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_·\thene had hij gedmig gekai:echizeerd, maar '\\erd eerst n a zijn 
i;erugkeer naar zijns rnders huis gedoopt en in de gemeenre op
genomen, toen hij bijna dertig jaren oud was! 

~EC'L\.RffS, 

v.erd al-; Patriarch 1·an Con5tanr;nopel Ytrko?rn nog Yoor hij ge· 
doopt was, zijn doop \Ond dus eerst na zijne verkiezing plaats 

JOK.l.~.\ES CHR1oOSTO:JffS, 

een andere bis:;;chop rnn Constantinopel, -werd geboren in hrt 
jaar :2-!7 . Zijn nder en moeder, waren beiden reeds christene!I 
voor zijne geboorte. Hij werd gedoopt en in de kerk opgenome..11 
t-Oen hij 28 jaren oud was. 

P.-\SIIIrs DE GROOTE, 

door Erasmus, el'>n schrijwr rnn de Hervonning, genoemd "De 
Grootste' ·, was een afstammeling \ <lll twe '\\elgestelde familieen 
,-an Pontu13 en E.appadocie. Zijne groot\ader en owrgroot.vaders 
waren cilristenen, die grote ,·erliezen geleden hadden in tijden 
Yan Yenolging en sommigen o:tierren als manelaren. Als een 
klein kind " ·as hij tot! de dood krank, en krEgen zijne ouders 
hem terug op het gebed. Bij \\·erd toen een tijd lang aa.n de zorg 
•an zijne grootmoeder }facrina wevertrouwd, die ale mogelike 
.z.org aan he-m be:steedde, en hem de godsdienstige beginselen 
van Gregorius, hare bisschop inscherpte. Later namen zijne ei· 
gene ouders hem on•l::l' lrnn zorg. •lie hem onderrie:htten ;n 

de godsdienst en letterkunde . .\og lat-er •oltooide hij zijne stu 
dien te Cesarea, Constant inopei. en nog later t e .-\thene. H j 
\\erd door Dianius. bisschop yan Ces1n·e::. gedoopt en in de kel'k 
opgenomen in zijn 28ste jaar. Toen Dianius stierf werd Euse 
bius, een magisrraat •an. uitstekende deugden en kennis, als 
zijn oprnlge:r gekozrn. Zijn Yerkiezing vond phlats toen hij no:; 
maar een katechisam. was, en werd hij eerst Jaarna door een 
na.burige bisschcp gedoopr .. Pasilius was eerst dezes a-ssistent en 
later zijn opvolger. 

In de Griekse frerk. zowel als die r.e St. Sophia, de kerk in 
-de hoofdstad, "-erd de doop in de vierde en de vijfde eeuwen 
~gediend aan onderrichte volwassenen, door ene drievoudige 
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onclt-nlompding. of zij al heidenen waren. of kinderen van ge. 
lovige ouders, deed hoegenaamd niets ter zake. J >it was ooh: 
bet gHal mer de andere Oosterse kerken. zoals die te _\ntiochie, 
de hoofll~tacl 'an Syrie. waar Chrysost-0mus presideerde \OOr 
hij mt<:H" Constaminopel beroepen werd, en waarrnn hij zegt dat 
zij twee duizend zielen telde. de helft \nlarrnn christenen wa

ren ; t-11 die r., _.\lexandrie, de hoofdstad 'an Eg;pre. waar . .\.th::\ 
cas.i.us aartsbisschop \;;·as: en clie te .J eruzalem n·aar Cnillus. 
presideerde .en \·elen meer. allen wier doopkamers geleken op 
die te St. Sophia. en w!er doop die "\\as 'an gelongen door 
een driHoudige on<lerdompeling. Laar iemantl de doops-ior:m, 
lieren onderzo.:ken Yan de ze\ende tor de \ eertiende et-uw e!.!. 
bij zal geen spoor vinden 'an besprenging of cwrst-0rring. maar 
\an onderdompeling, en hiermede stemt ieder w-0-0rd o-;:ereen, 
zoals: .. afgaan in bet. dooprnnt . ., '"er uit opkomen", ·'Ont
kleden. · · "kleden .. enz .. 

Yader )fabillou, een priester 'an de Rooms.e kerk. heeft 
zid1 cim1doze moeite getroost een Yerzameling t e maken ma 
de oudstC: t1oops-forrnulieren, n·aarrnn hij er ze:::tien gepubti
ceerd heeft. H et eest€ \YOrdt >erondersteld te dagtekenen •an 
van de Ide oi :le Ssre eeuw, en bet laarste .-an de Yeertiende 
eeu>Y. c-en Jed waarrnn rnj nu aanhalen, waaruit blijkt <lat 

DE DOOP L\. DE ROO:.\I E KERK. 

in het jaar 14 honderd, door de Paos- hoe"el reeds afgebracht. 
tor. kin<lercn-nog na ondel'l'ichtiD.g, m .a. ". aan katechisa.nten, 
C:00r etn drievoudige onderdompeling "\\erd toegediend. 

De \OOrnaamste doopdag "\\as de Heilige Zat.erd.ag .-66r
.Paschen . . \ien begon midderna.cht en drie uren lang werden er
psalmen gezongen, gebeden opgezegd. en predikaties gelezen. 
Om <lrit uur des morgens >erschenen de kinderen, en moeste11 
zij door versche1dene ceremonies gaa.n, zoals het maken •an 
he~ teken ns kruises, inzegening, katechiseren, renoncering enz . 
. . . . . . De Pa us ging naar de doop-zaal. en na bet lezen \an ver
scheidene psalmen en lessen, heiligde hij het <loop-water. Daar· 
r.a, t~rrnjl alien bun plaatst:n innamen, onttrok zijne heilig~ 

beid zich naar de aangrenzende kapel. genaamd de Heilige J o 



hannes, de E vangelist, >ergezeld \·an en.ige altaar-knechten. di.;: 
hem on&kleedden, en een met \\as geprepareerde broek, mm 
deden . en ene st-00!- ene soort. roga---omhingE:n, \\aarna. hij te
rugkeerde naar !:!et baptisterium. waar er drie kinderen op hem 
wachtt.en, dat het ge1>·one getal was dat door de Paus gedoopt 
werd. 

Toen het eerste hem rnorgesteld ITerd, n-oeg hij : \ Yat is 
zijn naa.m? De bediende anhrnordde, Johannes. Dan ging hij 
voort als volgt: J ohannes, g·'looft-gij in God den Vader, de .\l
machtige sehepper des hemels ender aarde? Ik geloof het. Gr
loofo gij in J ezus Christus, zijr;. E mggeboren Zoon, onze H eer . 
die geboren w-erd. en de dood geleden heeft? l k geloof het. Ge
looft. gij in de Heilige Geest. de heilige algemene kerk. de. ge
meenschap der heiligen. de \·ergenng der zonden, \\ederopstan
d.ing de,.; Ylt:zes, en i.11 Ecei1 eeu11ig lnen: Ik geloof her. Joh an 
nes begeen: gij gedoopt re worden? Ik begeer het. Ik doop u in 
de naam des Vaders- hem eenmaal onderdompelencle. en d-2s 
Zoons- hem ren meede male onderdompelende . en des Heili
gen Geestes- hem ten derde male onderdompelende. De Pam; 
rnegt er bij: ::\Ioogt gij1 het eemr!ge le.en beenen ! .Johannes 
ant\\oordde , _.\men. Dit werd herhaald met Petrus en Maria., 
de andere i;w-ee. B e<lienden. met doeken. ont;-ingen de kinde
ren, waarop zij zich Yer\\ijderden om ze te klf:den . De bedien
den Yan zijn heiligheid <le<len een mantel O\"-ei· zijn srool 
waarna hij z.ich verwijderde. 

De overige kinderen werden door d.iakenen gedoopt, .'!ie
met reine klederen zonder schoenen a:fgingen in bet. water. en 
de plechtigheid rnrrichten naar het >oorbeeld hen gege>en rloor 
de Paus. ~a alles oYer ~as. en de 1.-inderen gekleed, \\a.chtten 
zij op <le Paus in een aa.ngrenzende ka.mer. waar zij door hem 
bevestigd werd.en, en met de heilige zalfolie gezalfd. en bij aan 
elk een wit kleed overhandigde. 

Het wordt door sommigen beweerd, dat de kinderen uij · 
willig aangenomen werden, en Joor Yee! anderen. dat men •l.,> 
onderdompeling met btsprenging n:rwisseld heeft uit hoofde
van de Strenge koude in noordelike land.srreken. Hoe onbedui
dend en ongegrond deze bewering is. zal heo rnlgen<le bewi1-
zen: V 66r _.\ugustinus. rle monnik. in E nge land r.ankwam, wa-
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ren e1· r eeds .-ele ehristenen. llij probeerde om hen het monru
kendom-dat, hij cb.ristendom noemde-op te dringen. De Brit· 
ten weigerden dit positief en \Yel , omdat een ,.an de vereisten 
"Was, dat hun 1.inderen moe0;ten gerloopt ''orden. Ret ge...-olg 

Ta.n deze weigering was, <lat _lugus tinus de moord: .-an t»aalf
bonderd christenen veroorzaakte t 

Clo,is, de eerste cb.ristelike koning nn Frankrijk mer. zij 
:ne zuster _-\.udoilidis, werde~de nacht >66r K erstfee5t, en dus 
in het hart.je Yan de \Yimer, Joor een drie voudige onder'1om11e· 
ling gedoopt. Xog t:frie duizend werden in deze tijd gedoopt . 

Gedurende de rwaalfde eeuw doopte Otto, bisschop nn 
Bamberg, zijne bekeerlingen in Noord Deui;schland in bad-t-0b
ben, die in de grond ingela.ten waren, omringd met posten, met 
lijnen Yan post tot post, en waaraan gordijnen hingen. Dit g::
schiedde diJnrels in het hart >an de winter, ·..-anneer de baden 
en rienten, dan met kachels Yerwai-md werde:n. 

De <Jriekse .Kerk, de sraa.ts-kerk >an Rusland- wier lid
maatschap reeds 20 jaren geleden over de llO millioenen telde, 
en wasnan velen in de nootdelikste :;treken 'an Europa n-oon 
achtig zijn, dopen tot op de buid:ige dag, door ene drievoudige 
onderdompeling ! 

DE OOBSPRO);'G V_c\.X E.IKDERDOOP. 

De opname >an zuigelingen in de Christ-elike kerk is zulk 
een zonderlinge nieuwigbeid, dai; <lit naagsruk degelik behoort 
ondErZO{'ht t.e \YOrden. De doop is een ceremonie; en ceremonies 
worden gegrond niet op een zedelike. maal' op een positieve 
wet. En er is gene wet, noch in het Oude, noch in het S ieuwe 
Testament. 1lie gebiedt dar men zuigelingen behoon te dopen 
of te be-spti'Dgt'n : zcdar die prakrijk nier t'ens een schadu"\\· Yan 
een \OOnwnclsel heeft, om haar op grond Yall. een .Joodse ge-

woonte te kunnen rechtvaardigen. Zuigelingen zijn blot-e werk
tuigen en ge,heel onbekwaam tot alles wat tot de doop verei.st 
wordt. 

De kindPrdoop werpt bet gehele fondament \all de c:hris
telike kerk om-ver, door per:;:o!'len <lat te no-.:men, waan·an zij -
de werkelikheid missen, "'·aardoor de gehale zaak der christen.-



93 

heid overgebra-eht wordu van de wijze en vrome "weinigen" 
naar de on.kundige en goddeloze "velen " (Mai.-t. ·7 :13, 14) di'3 , 
daar zij -verondersteld worden christenen te zijn, zich meu de 
godsdienst bemoeien, de ambt en in beslag nemen, en de kerk 
in >erwarring brengen, en ha.ar in ene wereldlike vereniging of · 
korporatie veranderen. Het gee~ de schijn, als of de Heere J e
zus Zijn N aam •moot leggen op zuigelingen, voor zij 1.-unnen.. 
weten Wie Hij is, of wat Hij leert, omda.t Hij ze ni-et zou 1.-un · 
nen veru:rouwen, eerst hun jaren ...-an verst-and te pereiken al· 
vorens zijn evangelie aan hun geloof voor te stellen. 

AFRIXA DE GEBOORTEPL..~ATS VA~ DE KINDERDOOP. 

Zuigelingen maken hun >erschijning in de kerkgeschie
denis op drie >erschillende en afzonderlike tijdperken. En elke 
keer p leit men >oor hun doop op grond van een nieuwe fll. 

ve.rschillende reden! Het ee:rste maal is het een zuigeling in de· 
wet, die in staat is zelf aanzoek te doen, veiigezeld door een 
borg of rnogd. Dit geschiedt in de tijd van Tertullianus, in het 
begin >an de derde eeuw. 

Het tweede maal is het een zuigeling van acht dagen oud~ 

en wordt de zaak te berde gebracht door een prie.ster van het 
plaute land, en redenea.-.-t hij op grond van de beemijdenis onder 

· Israel. Dit ge.schiedt 40 jaren na het eerste geval. Deze wordt 
bevestigd in zijne opinie, en door Cypra.nus, zijn meester, ge
boden ze te. dopen >oor zij acht dagen oud zija. 

Het derde geval is een nieuwgeboren zuigeling- waarschijn
lik een kindje dat men niet verwachtte te le>en, en dat--v-01· 
ges Augustinus, de bisschop >an Hippo, en veertien van zijne 
partij, en hun op>olgers-in gevaar was •an de eeuwige >e!"
doemenis, wegens de erfzonde, en door hen door de doop moest 
ge:reiniga en gered wordenI Dit geschiedt bijna. 180 jaren na.. 
het tweede geval. 

Eerste geval. In Papuza, een stad in Phr;vgie, woonde er 
een bamiddel<;le dame, Quintilla. Zij, of Priscilla, of beiden 
stichtten ene christelike vereniging. Een van de !eden dezer 
kerk was }fontanus, een arm man van weinig geleerheid, ma.ar 
strenge zeden . Door zijn ~oorbeeld en ernstige prediking wer
den scharen toegedaan, en de kerk •erspreidde zich over Azie .. 
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-~irika en een <leel rnn Elil'opa. Vrouwen predil.i:en in deze 
kerk. en bekleedden de ambten nm Ouderlingen en Bisschop
pen. en werden proietessen gcnaamd. 

Quintilla pleitte >oor de doop •an zuigelingen. mits zij er 
om noegen en Yan borgen 1 gelilligen, Peetoom, of Peet-tante) 
>ergezelcl waren. Dir. Yraagsruk . n-ordt i:e Carthage. een groi:e 

stad in _-\fri.ka, ..-aar Terrullianus, 1-roeger een wetgeleerde, bis
schop is, te berde gebrachr. Tertullianus raadt het af. en 
sch.rijft een boek O\er de kwestie, ..-aarin hij zijne redenen op
geefv, waarom bij er tegen is. V 66r n-ij oYergaan tot de behaa
deling hierrnn. moeren wij eerst een oge:nblik stilstaan bij de 
naag: ·wie bedoeld "\\ordt door deze zuigelingen >oor wier doop 
Quintilla pleit? 

Deze na.ag behandelen wij later meer uinoerig; thans zij 
het genoeg een paar aanhalingen te maken. n-a.aruit de_ lezer 
zelf kan afleiden dat hier niet .sprake i~ rnn n&ruurlike zoog1.in
deren, ma.ar Yim zuigelngen i~ de n-e~-minde1iarigen. 

Een Afrikaanse bi-::&::hop. die niE:t geinfluE:nceerd was door 
enige beweegreden die he:m zou nopen re misleiden, is een goe
de getuige. Bi""5Chop \ict-0r is de man. Hij leefde na genoeg 
a.an die tijci om te kunnen oordelen, en toch nadat. Augustin.us 
deze kweshe door ene wet besiecht had, zegt hij :-

"Er ;..-aren in de Afrikaanse kerk, te Ca.rthago, uoen E u -
genius bisschop was. eerr grot€ menigte 'infantuli', (een la,tijns 

-woord, dat "H:rta.ald wordt door ·kleine zuigelingen,') i;-oorle · 
zers, die zich in de Heere >erheugden, en >e>olgingen •erdroe
gen met de owrigen hunner broederen · '. En op een andere 
plaats zegt hij: "Toen een grote menigte christenen in balling
scha.p Yluchtten, waren zij Yergez.eld >an vele 'iniantuli '-klei
ne zuigelingen- roepende: ""Wij zijn christien en, wij zijn katho
lieken. wij gelo•en in de drie-eenheid.' ., 

"Er was in de kerk re Carthago een man, met de na.am 

•an Tbeucarius, een ' oorlezer en mees-i;er van de zangers. 
Twaall 'an die waren, zo als de bisschop hen noemt, kleine 
zwgelingen. Er waren ook kleine zuigelingen , die in tijden 
van i;-ervolging de strat.en op en af liepen, roepende : " Wij zijn 
.c.hrist-enen, wij zijn christenen, wij zijn christenen": en daar 
zij <lit driemaal herhaalden, dachten beiden de Katholieken en 
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de Arianen. dat z13 rn de leer der drie-eenheid geloofden: en 
werden zij door laar.st-genoemde terne€r gesfagen, en door de 
'orige aangeschre,en als martelaren . Zeven monniken \\·erden 
ged.ood, waar.-an }f=imus, een kleine zuigel.ing, er een. ·was. 
De gerechtsclienaars bejarnmerden zijn jeugd. en zochten hem 
te on::rreden te herroepen . .. Xeen", zeide hij, "niemand zal 
mij bewegen, om m:ijn •ader, de abdis Liberatus, eu mij'l 
broederen, die mij in he" klooster opgetrokken hebben te verla
ten. iZj hebben mij opge>oed in de vreze Gods, en ik begeer 
met hen t.e lijtlen, en met. hen, \ert.rouw ik de eeuwige heerlik · 
heid te genieten. 1Ieent. niei; mij t.e kunnen \erleiden orndat ik 
jong ben ... Indien ik Chrisrns Yerlochen voor d.e mensen. zo nl 
Hij mij ook n·r!ochenen \COr mijn hemelse Vader; maar i:i
dien ik H em belijd, zal Hij mij ook belijden •oor Zijn Vad~, 
en. de heilige engelen. '' Deze waren de Canhaagse Zuigetingen, 
kinderen van het koor. geleerd om re le-zen , en te zingeu. onder
wezen door zulke mannen als Theucarius, de kerk schooi-rneester 
of opge•oed in de kloosters, en •oorbereid tot de doop, door de 
monniken; en zulke mannen als Theucarius, en de abd.is Li
beratus ,waren de borgen. (O\ er de borgen bij de doop handelen 
w ij lat-er). · 

Luistez-.en w;j nu na.ar de kerkrnder, Tertullianus ornr de 
kinderdoop :- "Dat de doop, niet lichtelijk of on>oorbedacht 

"' behoort toegediend t.e word.en, \\eten de bedienaars ervan goed . 
.. Geeft a.an een iegelik die er om Yraagr., iedereen heeft t'!. 

rechr, op, alsof het een aaJ.moes ware'·, pleit.ten de rnorstanders 
\"an de kinderdoop . .. Ja" , antwoordt h.ij, · 'zegt lie•er .. : "Gee~ 
het heilige de honden niet, en werpt uw paarlen niet voor de zwij
..nen; leg niemand ha.ast.iglik de handen op, en heb geen ge-
rneenschap aan andere zonden. I s het. dat Filippus, de kamer
ling ogenblikkelik doopt? Laat ons in ged3()hte houden, <lat het 
onder het onmiddellik bestuur van de He-er geschiedde. De 
Geest beval Filippus di.e weg te gaan; de kamerling was ni~t 
ledig toen hij hem vond; nooh verzocht hij dadelik om ge-

-doopt te worden; Hij was naar de tempel geweest om God te 
. aanbidden, en was bezig de H eilige Sch.....-iften te lezen. 

Er was een gepru;t·heid in wat hij mee bezig was, toe-n de 
- H~r Zijn Apostel naa.r hem z-0nd. De Geest gaf aa.n Filippus 
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een tweede bevel, zich bij de wagen re >oegen. De Kamerling: 
geloofde de Schriften: het cndenrijs door Filippus gegen':u 
was tijdig. De een predigte, en de andere erkende de Here Je· 
zus als zijn Reiland, en geloofde aan Hem. \Vat-er was t er 
hand, en de Apostel het werk wrricht hebbende werd door d;: 
Geest weggeru1.-t. 

Maa.r Paulus, zegt gij, 'werd ook da.delik gedoopt. Dit 
is waar: omdat de Heer uitdrukkelik tot .Ananias zeide: Deze is 
mij een uitverkoren >at. De nederbuigende God mag Zijn 
gunst >erlenen, en de bediening er >an schikken. naar de 
t.oestand, karakt.el- of gezin.clheid van de persoon die gedoopt. 
moet worden, en rnoral in het geval va.n kleinen . Welke nood
za.kelikheid is er om de bOrgeO: a.an gevaar bloot te stellen r 
De dood mag het >oor hen onmogelik maken om hun be· 

!often na. te komen, of slooht.e gezindheden in de klein.en al hun 
pogingen >erijdelen. 

Inderda.ad l de Heer zegt: ' Verhindert ze nieu t-0t Mij t& 
komen' : Laa.t hen komen terwijl zij opgroeien, la.at hen komen_ 
en leren, en laati hen onderwezen word.en wanneer zij komen. 
en wanneer zij de christenheid verstaan, le.at hen dan belijde
nis afl.eggen (door de doop) dai:i zij chishenen zijn. Wa.arom 
meent men da.t de tijd van onschuld zou hassten naar de 1·er
gi.ffenis van zonden. 

In tijdelike aangelegenheden handelt men met meer voor
zichtigheid. Goddelike dingen worden niet toevertrouwd aan de
zulke die in tijdelike dingen niet onderwezen zijn. ·Zij weten 
uau~-eli.ks om re \ragen om de zaligheid, zodat het de S<!b.ijn. 
heeft, als of gij aan een iegelijkj geeft die van u bidt. Het is 
om een red.en van eve~aroot gewicht, dat men ongehuwde rrou
wen, beide maagden en weduwen. laat wachten, rot-0.at zij ->f 
huwen, 6£ bevestigd zijn in een kuis ongehuwd leven. Dezulken, 
die her. gewicht >an de <loop >e.rstaan, zijn meer ben-eesd om 
te >oorbarig te zijn, dan om er mee te talmen, en slecht& het 
geloof onrvangt de z.aligheid. ' · 

Op diu boek van Tertullianus tegen .de kinderdoop, mas.kt 
de geschiedschrijver de volgende aanmerkingen: - Ten eerste, 
Da.t dit boek niet gericht wen! t-0t; de3 kerk in Ca.rtha.go, maar te
gen de Quintillianisten of MonUanisten, die door de schrijver-
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ren met zijn kerk: hij zeide dat zij niet .geloofden in de i.:-er de~ 
drie-cenheid, rn niet· dezelfde God hadden en het dus ook te 
verwonderen \\·as. clat zij niet dezelfde doop hadden, enz . 

De regenwerping tegen de kinderdoop. kan dus Yolsu ekt 
nie;; aangernercl ':l"O!'den als een be\\ijs, <lat de kinderdoop r.e 
C<'rthago beoel'cn•l >n·~.,1 u1 ltar Tenullianus dit zocht t egen te 
werken~ De \·oorafgaande vereisten die doo;: de Carthaagse 
kerk van lloop-kam1i<laten geYorded werd \\as \OOr kleine kin
deren oi zuigelingen een onmogelikheid. Hij beschrijft de doop 
zoal.s hij ce Ca.rthago bed.iend \\erd : maru: het "as de doop 
Ya.n volwassenen. doo1· een drieYoudige onderdompeling. 

Ten rweede bepaald hij de aandacht bij t"\\ee teks~en, waar
op l!ldl ,le, kindertl.oop zoekt. tc gronden: de ene '·Laat de kin
derkens tot- }Iij kornen·· . en de andere: ' ·Geeft degene, die iets 
Yan u bidt . · · Zijn annrnord is duiclelik : laat hen geholpen en 
ge!eerd worden ; en >.annee1· zij bet vel'staan, mogen zij gecloopt 
wordeu. tJp het ogenblil;: ni:igen zij om iets dat de arnbtfnaren 
der ri:cl"k geen machr. hebben te gewn. 

Tm J ede merkt hij op dat argumenten gegrond op voor
beeld<:n Jff Schl'if:, <;>aar personen gedoopt werden zo spoedig 
zij hct lJegeerden, zo als het geYal van de kameding en da.t van 
P.uuu"", hier iliet \an roepel:;.sing zijn. Hier is geen goddelik oe
wl: in he:t geYal van de kamerling wel. Hier is geen bewijs 
>8.!l >vedergeboo1·t.e, rnaar Paulus wisi; men was een uiherkoren 
vat VOol' nj gedoopt. \\'6l'LL 

Ten Yienle Yoeg;:. i.lij erbij, dat de kinderdoop niet alleen 
zonder schriftuurlike grnnd is, maar zelfs tegen de redelike ge
woome Ll~r \\·erelJ en der kerk. De wereld Yettirouwt tijdelike 
zakc-11 niet· roe <iau 1JJ.iederjarigen: de kerk neemt ongebuwde 
vrouwen of \YeJuwen niet aan (1 Tim. 5:1) totdar. zijn hun 
(Jeugddi.ke km·akters bewezen hebben, door een kuise en 
gt::.vestigde \~andel in de ongehmrde staat. 

Hij waagt: Wat is er in kinderen, dat de mensen 'erzoe
ken zou hen te dopen :> Indien men de <loop bestthouwt als een 
a.fstanJ aoell \all de zonde, \\'a.t hebben kinderen hiermee te 
<loon? Hun ouderdom is onschuldig. De borgen, zegt hij, z<>u 
den zich aan groot ge•aat blootst-ellen, zij mooht.en sten·en . 



of de onlijJzaamheid ~er h.inde1·e11 rnocht- huu goede rnorue
mens verijdelen. Hij rnerh >erder op, dati, alhoewel kinderen 
moch:;en <i2Uzoek doen om gedoopt tc: worden, zij misschien niet 
versrnau v:uar zij om rragen; en dat de gehele zaak een gebrek 
a.an l:enn.is openbaai-t.; want zij die de beteken.is rnn de doop >er
staan, stellen het lie,er uir dan het onwaardiglik oi overhaastig 
te on<lerga:ln. 

En tell laatste merkt hij op, dat hec heel waarschijnlik is, 
dat zijn boek regen de kinderdoop aan zijn doel beantwoord 
heeft, en Jat bet \Oorstel om :ninderjarigen te dopen, geen bij
\·al ·, vnJ. 1\,. ru[i mlL'> ,,d1r~C'f Yelt" boektn na <lit- uijd, 111afir 

noo= t \\.1..·r.J t. l \;·e·.:.1· gen·a,g ~e'J_a.:."\1:~ Y~u1 ,_le 1001 . 
In c.it ~ij:lpe"l' ontstor.den el" ;:wee soorteu :nstituten: Kuk

schole.n, en 1\:loosters. 'Iheucarius was meester ,·an de kerk
school te Carthago. Zij werd.en geheel door de kerk onderhou· 
den; zij woon<len saaw., aten st1arn. en zongen saa.m in de 
kerk. Liebratus \\SS meeSH:'!' in een k:oos'!:er. De :U.inderen wer
den geheel aigegewn aan deze meesters en zij waren rnor de 
;i·et-en natuurlik cok •oor de kerk-L.un borgen, zo sis hat 
vandaag genoemd "\\·or:lr: hun •oogden. In b"'i ie Jezc ~cholrn 
wt:'rden tle !,:inderen onde.\\t:zen, en rnorberei<l •oor de doop. 

De 1:wt:::;t.t" ;:uss..:n Tdtullianu.s en zijn ct:'ger!:>t:mdero was 
prec.·.t:':; Jit: ZuEt::n ,k· '.:i!.!dc:i'E-n gedoopt warden l;ij hun admis
sie in deze scholen, or moer cleze plechtigheid uitgesteld war
den, tot<lat zij onderwezen zijn? "Doop ze dadelik", zeggen de 
medelijdende Dames : · 'want de Here heeft gezegd: Geeft, aan . 
een iegelik die >an u bidt." "'_Teen", antwoordt Tertullianus, 
··de Hee rt: heeft cliti niet van de doop gesproken: onderhoud~ 
hen. en onderwijst hen, maar doop ze niet v6ol' dat zij YeI'

staa.n i.;.<at de doop be tekent. D e lezer zal opgemer.kt hebben , 
dat hi.::r uog geen sprake was Yan een kwestile omrrent het do
pt.:n ot bt:.spr.:n.gLI1 •an natuur!ike zuigelingen. Heti was als ware 
nog I.Uaa•· ht:ti zot:ken ru.ar een spleet waar men 1)t dunne eind 
·.ran <le kt ii or wig l:on indrij >en. 

ZCIGELI.\GEX-DOOP. 

heeft zijne eerste verschijning gemaakt, in bet onlrundigst.e en 
onreinste deel der Katholieke wereld, n.I. ill Af:rika. V 6or wij 
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overgaan tor. de behandeling ' an het· tweede geval, geveu wij 
oorst een koru overzicht van de west.and der Katholieke kerk in 
Noord A£rika, die door de Aaarts-njand toebereid werd als een 
vruchtbare grond waarin hij de zuigelingen-doop kon planten. 

De toestand Jer . .\irikaanse christcnen in dit tijdperk, werd 
loor een ooggetuige besdu·.:,,eu als ·rnlgt :- ··~iettegensta.ande 

bun ijdel roemen op een orthodo1 geloof, waren zij heidenen en 
godsl11.ster;1arE. die in bet geheim de nfgoden dieuden, en hun 

Jrinderen reeds als zuigelingen de duivelen wijdden. Zij waren 
in hun zeJen goddeloze1· 1bn Je beidense Romeinen ooit ge
wo:e-st "-·:lr~n. Zij waren de waanzinn.ige •olgelingen van 
Br.:.:chus-de god nm de wijn- gelijk. Er n·as geen misdaad 
waaraan z'.j zich niet schuldig maakt.en: meineed, onmatigheid 
vti.n el.ke ae.rd. Vt:rdrukking. d\1·ingalan<lij. W<i..?IDZin en boo.sheid 
van elke soort. zodat het vdk zuchtte om een rernlutie. 

In de tijd -rnn . .\.ugustin, rnen de Vandalen Carthago omsin
gelden ter belegerin g in.gen de leJen d.or Kerk in weelde in het 
speelbuis oi andere p nbiieke rnrmaken ; en de armen ellendiger 
en goddeloz~r dan zij ooit onder de Romeinen geweest wa.ren. 
Wel mag men vragl?n, hoe da;:. een kerk . die zo alles dooreen 
goddeloos was J.oor de gesehiedenis gekarakteriseerd werd om 
hare zuiverheid, en op welken grond s ommige van hare gees~
liken voor heiligen Yerklaa.rd wer<len, en de voornaarnste van 
hen tot op de hwdige Jag beschou'ii·d worden als pilaren der Ka: 
i;holieke kerk2 Het antwoord is zeer eenvoudig. Zij legden alle 
klem in de godi:dienst op het geloof, en niet op deugd ; en hun 
bisschoppen ~n~ren dt' ij verig~te >oorsta.nders van priesters-op
perheerschappij, die er ooit verschenen zijn onder de naam van 
"chris teli.k' ·. En nie<'5 is deze absolute heerschapp ij meer di
rekt toi; <lienst dan zuigelingen-doop. 

I n heu jaar 210 was de r.oes tand dezer kerk zo treurig, dat 
Tertullianus geen leden van andere kerken opnam zondcr hen 
over te katechiseren; hij erkende feit elik de doop der Ka
i;holieke kerk niet meer als een christelike pleehtigheid. Maar 
ook zo gelukte het hem niet het bederf te weren ; en voelde hij 
zich later verplicht een nieuwe kerk te stichten, d!e twee hon
derd jaren in stand bleef, en later zich m et de staatskerk v.ere
_nigde. 

• 
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_.\.ugustinus--'-en men Yt:rgete niet dat bij meer dan ic
mand anders verantwoordelik is voor her invoeren van ·1.e 
kindt:rdoop- beeft zelf wrkhmrd: Dat nog in zijn tijd ouders 
hun kinderen in de Ylammen wie;-pen en als Yumoffers wijd

den aan de afgod Samrnus . Sommigen maken de gissing, 
dat, omdat de beidenen uit biigeloof bet niet zouden wagen een 
god-gemjd kind t-e molesteren, men op de gedachte kwa.m om 
hen volgens Joodse gewoonte, zoails H anna met Samuel deed, 
a.:m Uod te wijden door indompeling: en hen alzo te uijwa-

ren van bet ueselik loi; om abs vuuroffers de a.fgoden geofferd 
te worden. 

Of deze gissing juist zij of niet, htei; feiv is onbetwistbaar, 
dai; de _-Urikaanse Katbolieke kerk nooit is >erlost geworden van 
afgoderi ;j en dat zij een paar bonderd jaren na dit tijdperk, iu 
bet pri>aat, nog huu kinderen a.an de afgoot:n wijlHen en. 

hen dienden (gelijk Is1'3el ook deed. zie Ezechiel 16 :20,~/l)

ludit:H men in aanmerking neemr clat het meer llan Llrie honderd 
jaren narn om een einde te maken aan de verbranding rnn 
kinderen, behoeit men zicb niet te venrnnderen over de heden
daagse gehechtheid aan de kinder-besprenging! 

Gaau v.-ij nu over rot, de behandeling van het tweede geval, 
waa1· de kinderdoop te berde gebracht werd. Zoals reeds Yer
meld. had cle Katholieke kerk in .Afrika zich geYormd tor, een 
geestelike oppedrnerscbappij, naar het mooel van het Le,ie
tiest }Jl'iesterschap. In het jaa1· 255 bielden 60 ot rn bisschoppen 
een siuocle. C,'PriaiftG wa£ .hun hoofd, in dezelfde betrekking ah 
Aaron was. 

E en van de vragen, die oncler anderen •oor de.ze raad ter 
beslissing gebracht werd, door "Fidus" . een bisschop -rnn eeu 
'er afge.legen buit.endistrikt., was: Op welke ouderdom mag 
men zuigelingen dopen? 

Fidus dacht, dat dit juist op de achtst e dag moest geschie
Jen, om dat <lit de wet was met betrekking tot de besnijdenis. 
"Neen·', antwoordde de raad; "God weigen Zijne gBnade a.an 
niomand; want J ezus is niet· gekomen om der mensen zielen te 
\·e.rden-en, maar om ze t.e behouden, en wij behoren alles te 
doen wat wij kunnen, om onze medes.chepselen t.e redden. 
"Bowndien"' voegden zij er bij' "God ZOU een aanuemer des. 
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per.,aoM zijn. za Hij tall zuigt:!ingeu \"\·eigd"• le wat Hij :l .1 rnl-
-wassenen schenkt. H-eeft niet de profeE:t Eliza zich uitgesrrekt 
affr 1::en kind, leggende zijn mom! op dat mu het kind . en 
zijn han<len op zijn han<len? ~ u de geestelike betekcni~ hier
van is ,dat zuigelingen de Yolwa.ssenen gelijk zijn ; maar indien 
gij hen de doop weigeru. dan wardt. deze gelijkstelling teniet 
gedaan en gij zijt pattijdig . . , 

1 

.. En ·· ver-rnlgdden zij :- .. Indien de doop behoot·t ui&ge
steld re warden, behoon dit. te gescbieden met. Yolwassenen, die 
grote misdaden begaan hebben: maar zo het hun toegestaan 
wardt na. beker ing, hoe \eel t emeel: behoren zuigelingen gedoopr, 
te warden, die niet zulke misdaden begaan hebben, en in de we
reld kamen, wenend om gedoopt te worden. ·· 

De L 1::2ei- zaJ opgemerkti hebben <lat de kind<:tdoop in Jir, 
hwt->re geYctl g1::h1::d \erschillend is 'an die \OOr~esteltl in <le 
tijd \·an Turtullianu:s. Die u·as de rlooJ? rn.n kleint:n. die ,rnnzoek 
dedeu om ge<loapt te worden :- in dit ge,al mu uieuw-geboren 
zuigelingen. Di.: werd bepleit en •erworpen door rekst-en en op 
grond \·au a..rgumenten uit hei: 2\ieuwe Testament: In dit laat 
ste geval, echter, werd heu gegrond op , en verdedigd en gere
geld volgens Joodse wet. Die eiste borgen, in dit geval ward ditr 
p unt \·erzwegeu''. Citlegger,; Yan omit sdu:ijver mukeu Je op
merking dat dit sra-ijdig n-as beide mer Tertullianus en het ge,
brui1: der Ap0&tielen. 

Een wijsgees durft wel vragen , welke soort redenering dit 
ia : Eliza, op het bevel >an God, wekt en jongeling op; en tlaar
om behoort Fidus op order ' an Cyprianus nieuw geboren zuige
lingen in te dompelenl 

H et schijnt onwarschijnlik dat kinderen te Cart-ha.go of 
ergens anders gedoopt zijn geworden dan op het platre land 
waar Fidus woonde. en da.ar sl.echts, omda.t , zo al:; Cyprianus 
z~de, J ezus gekomen was om der mensen leYens te redden, en 
wij dus ook alies behoren t-e doen om Zijn weldadige bed0e
ling te be\'orderen. en :!elijk de profeei:. kinden:;n onder een "\'OD

D.is de.c doods torr bet leven terugroepen-daar zij anders als 
vuuroffers de afgoden modhten opgeofferd worden. De opinie 

"'Die was een opuame in de kerk : deze een toewijding aan God. 
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van de :r-aad, dat Fidus d~ zuigelingen behoorde te dopen, is nog
geen bewijs. dat de raadgevers, die m geheel andere omstandig
heden "aren, dit deden. 

In het kort werpt de zugelingen-doop het grote beginsel de!' 
christelike godsdienst omver, welke is: dat mensen door eezr 
goddelike en bovennatuurlike werking christenen gemaakt wor
den, niet alzo geboren worden- (Matt. 28:19, in het oo:rsp:ron
kelik, is niet ' ondern-ijst alle volken" , maar, "maakt discipelen 
•an alle volken, ' van 's mensen kant is de onderwijzing het 
middel hiertoe. 

Met andere woorden, zuigelingen-doop maakt christenen 
door ~ell natumlike or deselike geboorte, t~rwijl het beginsel van 
di::- <:hrist~like godsdienst eist .. dat zij dit zullen worden door 
een ~eboorte uit God. en die. zoals wij lat.er zullen bew-ijze.a. 
kan niet plaats nnden zonder medewerking van de persoon 
z<=h·t:.". t"ll is <l!r rnor een zuigeli.ng een onmogelikbeid. 

Heti idee, kinderen aan God roe te wijden, is zeer schoon
schijnend, en heefu het. ;-oorkomen ;-an uitstekende godsvrucht..
de lezer w1r:;t-c1 ons goed, kinderen a.an God roe te wijden is kos. 
t-ehl: t-n goed, maar de doop te geb:ruiken vooriets waartoo God" 
hem niet ingesteld h eeit- is •erkeerd (Markus '7 :7-9)-dit 
strookte ook met de dtnkbeekien dier christen.en, die het eer
ste grondbeginsel n:ra..nderd had.den, en het, Oude Test.a.m ent 
gebruikten a.ls een regel rnor de god.sdienst •an ch.ri.stenen. 

Zeker is het, dat men •an de toowijding "\'an kinderen door· 
de doop bet eerst .in A.frika hoorde ; en dar; binnen een honderd 
jadr na het hier verscheen, diu idee door het gehele rijk ver
spreid was. Even zeker is het velen reeds voor de geboorte, 
hun kiDderen aa.n God t.wwijdden zonder hen echta in de 
.kindsheid te dopen, zoals reeds opgemerkt is, in het geval van 
de twee >oornaamste familien in de Griekse kerk, n.l. Basilliua 
en :\azianzen. E>eu onloochenba.ar is het. dat nionni.kt-n aan 
God t<>egewijde kinderen om,ingen om hen '001' te b.,reiden

voor de doop. 

~ieti5 is gemak.keliker tt> bewijzen dan dat de Joop tra_pg
gewijze is afgebracht, en t-Ot in de vijfde t't::UW , s lechts in -~frika,.. 
de onderste sport bereikt had . waar de toed.ieuing aan toege;... 
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·wijde nieuwgebor-ene zuigelingen geschiedde. Maar ruimte laat 
ous niet. t.oe hierc:wr Yerder uit te weiden. 

~ 
Voor wij overgaan tot de behandeling -.an bet derde geva1, · 

waar de ki.nderdoop zijn T"erschijning maah-t in de kerkgeschie
denis , willen n-ij eersr een korte schet.s gewn van een kerk
·ni.der, <lie dom· de .Kaub.olieke kerk als een heilige is verklaa.d 
ge'>l-orden, .:-i1 zelfs door Protest-anten als een ·rnn hare >Oor
naa.rr>..ste pihueu beschouwd 1rnrdt, en die be:schouwd wordt m 
deze zaak een gewichtige !'Ol gespeeld te hebben, n.l. 

ArGuSTI~TS, BISSCHOP v_-t),-- IDPPO. 

Augustinus was niet altijd een heilige. Zijn geschiedenis is 
in het kort als ·rnigt :- Hij werd geboren te Tagaste, in ;~w . .li.a., 

in het jaar 354, >an arme maar christelike ouders. Zijn vad.er 
wa,: eE:n i<Oidaat-. rnet name Patricus; zijn 1~weder heette 
}fonica.. ber~md \\-egem; b:m? godsnucht Zij u oudcr-"' dwon 
gen hem naar school te gaun, ruaar hij openbaarde gef.'ll lust 
r-ot leren. 

ln z:ijn jeugd had bij een asm·al rnn z"a.re krankheid, en 
in Je neze des doods zijnde, begeerde hij gedoopt te worden; 
bijna werd aan dit Yerzoek voldaan : maar zijn moeder bemerh.-te 
dat hij aan het beteren was. haalde hem over dit uit toe stellen, 
\\'ant z:j kenue hem en <1e \\erdd beter dan hij . );"a zijne her

stelling heeft hij al hare nees gerecht-rnardigd, ~·ant hij werd 
een losba.ndige, onvaste en zedeloze jongeman, tot het grootste 
verdriet zijner moeLler. 

P.eeds in zijn zestiende jam: gaf hij zich over aan een le
wn rnn zedeloosheid: hoewel hij arm "as, en ge<leeltelik onder
houden werd door een zeker Rominian. hield hij er een vrouw 
op nu. Te Carthago deed hij enige bro1.-jes geleerdbeid op, en 
'oe1·de daarna een zwerrend ]even ; onderwijs gevend in de 
grammatica en redekunde ni.n bet weinige dat hij da.arvan 
wist, eerst t.e Tagaste en later t e Carthago! 

Zijne moeder, wier man gestorven was t.oen haar zoon acht 
tien ja.ar oud was, meer ongelukkig over de losbandigheid van 
haar z-oon, dan het Yedies van haar man, ging naar Car tha.go om 
te proberen, indien mogelik, hem tot een betere levenswijze 
Q.ver te halen. Hij, inplaa.ts van gehoor te geven, ging aan b()ord 
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van en schip, zonder zijn moeder of Romiuian, zijn ~-eldoent:-r. 
er nm te vernitrigen , en \oer O\er naar Italie, en gi.ng m et le 
vrouw die hij a.anhield naar Rome _ Op een of andere \'l"ijze 
1--wam hij in kennis mer, S:mmachus, de proieet. c1er stad, die. 
daar hij \\ist dar, er een betrekking open \YaS. als onderwijzer in 
de redekunst, te ~Iilan, hem daarheen zond. 

Zijn mo.:der, vernemende dat hij \olhardde in zijn zoncli~'"' 
levenswijze, spoedde zic-b daarheen , om nog eens te proberd1 
hem te hE:normen. :Z1j 'onrl clat hij "'oru~ ouder her gd10or kwa n! 
Yun l,i,.. ,.,chop .\.mbrosiu:< te ~\Iilan, maar <lit ben-e<ligde haar nier, 
daar hij volhield in zijn Yorige levenswijze, en de n-ou~ die hiJ 
van Carrhago gebracht had. nog bij zich had, en ook het zoontj.:
dar, hij bij haar had, nu dertien jaren oud. Zij. goede n·ouw. 
bet:reur<le zijn toestand, en smeekte hem. om toch re rrouwen 
en zijn Jeyen te Yerbeteren . 

Hij ga.f rnor <lat hij geen heiden "-ils. dat hij in der 
11.'.,, ! ,.- _ t itan zijn..:i· moeder.;: k::I"l·: l.Jehoorde. 111aur uau t:tn die 
•eel beter was: hij beweercle rot de )fanicheen re hehore11. 
mensen die zo rnerkwaardig n·::iren \vegens huu liefde tot deugd, 
dat z"j /.ichzeln~ Purit~in,·n -reclnzinnigt Pror·e.::rn.nten- noem
den. Dir echter stelde de oude dame niet t e neden; zij dacht · 
Laat hem behoren tot wdkc gt:n.oct"'~hap hij \\·'.1. l1ij bt:!1001·t tot 
de klasse die met Gods oordeei bedreigd \\·orctt. 

Ten laatste gar hij YOOr, <lat termjl hij in een tuin waml.:-1-
de, eeu stem uit de liemel hem l"iep, en tQt hem zeide: ··~eem 
de zeu<lbrie\·en ,-an P aulus en lees ze" . Hij gehoorzqarude die 
stem, na.m het boek op, en \ On<l uit. n·at enig ht:iden ht:m kon 
gezegd hehben : Dali om .. in brasserijen, w·onkenschappen, 
slaa.pkamtreu en omuchtigheden re wandelen. · · zware zonden 
zijn. Hij besloot derhah·e te nrouwen, en a.ls benij.;: mu zijn 
oprecbtheid, liet h.ij zijn naam piaatsen op d~ Iijsr Yan kute
chisanten . 

Terzelider tijd echter had hij zijn oo.g op ten masje dar in 
twee j:irt:n zou huwb::.ar zijn. H ij zond ~e \TOUW die hij had 
terug naru: Carrbago. maar hield her zoont-je. dat hi j bij ha.a:: 
had, achter, en plaatste zijn n<12m ook op de lijst >an katechi
sant~n. En renrijl Yader en zoon zich rnot"berddden voor de 
<loop, rram hij t,;en 1mdere nouw onder zijn be-;cherming, rntda.t 
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J:J.et we1s3e "·aarop hij het oog had. zou mondig zijn . Onderht ~

"-en schreef hij boeken t ot i;·erdediging •an die godsclienst di<:
hij spoedig zou omhelzeu. 

Eindelik werd hij intiem mer de bisschop _\mbrosius; zett-E 
ziju ha.rt op de bedieuing; gar de redekunst op ·rnor een beter 
beroep; maakre het Yoorgestelde hU\Yelik uit; zond de 'rouu· 
die hij had weg ; deed de geloft.e monnik re worden : en wer<l 
in het jaar 387, in gezel&:ha.p van zijn bastaard zoon en zij.n 
vriend . .\.lypius, in l:ret baptiste.rium te :Yl ilan , door de bisschop 
. .\.mbrosius, door onderdompeling gedoopt, in zijn drie en det'
tigste jaar. 

Spoedig cla.arna \Yerd hij in zijn eigen land assistent. Yatl 
Valerius . de bisschop mu Hippo, rn ten laa~te diens opvolger. 
En \·oor bijna een halre eeuw \\"as hlj het licht en de heerlik
heid i;:-an :\frika ! H oe rnst bo.ar de duisternis moest geweest zijn. 
\\·aar men zulk een genie beschouwde als zonneschijn, kan de 
lezer gemakkelik gissen ! 

v.,: a.ren sommigen Yan <le oude Romeinen uit de dode opge-
;;rn.an. om getuigen re zijn van deze plec:htigheid. zoudeu zij 

.zic:h natuurlik het narionale karakter der Carthagers her i.nner<l 
hebben. Cicero heeft nan h:ro;c·hillende ,·olhn \·ei-schillende 
hoedauigheden toegeschreYen. .Scherpzinnige sluwheid en list. 
·waren rnlgens hem, de kenmerkende ka.1·aktertrekken der Car -
uhagers. _\.! hun handeiingrn 1n:nl.::n. gekt.:mnerkt dool" club 

.belhart-igheid, t.rouweloosheid en verraad. 
Zo berucht \\"aten zij weg:::n.,; hun ongcYoeligheid in recht

schapenheid en kemigheid in hun kt0uze van middelen tot 
bereiking Yan hun doel . dat ·' Pun.le~- cf Cal'thaagse- trouw'' . 

-een spreekwoord 1\·erd tt: Rome; en men een listige, bedriege· 
like man niei; een schurk noemue, maar " een Carthaagse ge.. 
nie!" Het was een grondige kennis van hun kara.kter , <lat· men. 
hen uooit:i kon vertrouwen, die Cat.o dwong zijn geliefk008d gE· 
zegde: · 'Carthago moe1i 'erwoe>t worden ' ·, in de o:r-en rn.n de 
Raad re doen klin.ken, eeu opinie, die, hoe hardvochtrig ook. 
de Raad eindelik verplicht 1rns ten uitrner te brengeu. Of Au
gustinus Joor Ambrosius miStTOUWQ werd, is ODZeker , ffiaaf in 
.het begin heeit hij dit gebed in zijn litanie gernegd. '"Van de 
Jogika '>"an Auguscinus verlOl;se ons de goede God!" Bayle in 
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zijne levens beschrijving \a.n .d.ugustinus maa1.'t aanhalingen 
uit de geschriften van Franse scbr ijvers, die bewijzen dat bij 
steeds een harde drinker was.. 

Augustinus was een \an dt'l allereersten die t wee leerstel
lingen bevorderd hee:fu, die beide God en mens ontroven van. 
alle goedheid en gerecbt.igheid. Door de een wordt. rnorgesteld 
dat God het groot.ste ded der mensbeid geschapen heeft om 
hen te verdoemen en rot eeuwige ioltering te Yonnissen voor de 
zonden door een ander begaan. en die zij zel,en niet konden 
vermeden hebben. En door de andere, dat bet de plicht Yan de 
st aat is om k.:t·ters re ,;mriit:n heeft hij rechter:> , en alien die 
de a<lm!nistratie rnn publieke zaken hebben , opgestookt om al
len tie •·er-rnlgen die 'an hem \erschilden in de godsdeinst. 
Augustinus hield er echter twee verschillende opinies op na 
omtrent godsdienstige \·errnlging: hij was er tegen wanneer hij 
nicr aan h.:t hoo:id we.:::. end. \·oor \\·arneer hij nau het roer was. 

· 'Maa.r · ·, zal de lezer n agen , · 'wat is eigenlik ketterij ?'' 
W Mn.oer m en de geschiedenis goed doorgekookt heeft, vindt 
men. dac: het niets anders is, dan een opinie vast te houden 
vel'SChillend van die welke de heersende partij ons zoekt op ta 
dnngen. 

E cn man in hechtenis t e nemen door gerechts-dienaars, 
hem in een oproerig gerechtshof te ondervragen, hem te ver
br anc.len. en pro1.-jes \·an t-oevallige gezegden, en uit 'erba.nd ge
rukte amwoorden . .sa.men t.e stellen tot een thelogiese stelsel, is . 
de gtwone wijze nm stof bij een te wrgaren rnor een geschiede
ui,,. \an k£.t.ter~. In deze goddeloze kurust, kon niemand de Car
t haagse held, _.\.ugustinus, overtreffen ! 

Toen deze zedeloze schoolmeester bemerkte da.t bet Ka.
tholici-"rne: het heidendom zou overmeesteren. waarlik. t.oon... 
wilde hij :uonn.ik worden, en een bisschop zijn, en het gehele 
_\.frib- indien de K eizer hem hielp- zou geloven wat hij hen 
¥OOr:;(."hn.·d. Xier .J ezus, de zachtmoedige en bescheiden bur
geL". wa:- zijn Yoorbeeld. ma.ar ~ebukadneza.r, wiens tirannij be
schr .,Y<·n wordt ,11 .... Yolgt : .. Dien hij wilde, doodde hij. en dien. 
hij \\·ilde . behidd hij in het len:n. · · 

In het kort-. Augustinill' deed in de kerk wat Juba in de 
sra.a.: deed. Beiden riepen de hulp in van de Romeint:n. om. 
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hsn t.e helpen hun landgenotien tor sla•ernij w. brengen : en de 
Borneimen in beid" genilien maakti:l'.l hen allen rot 3la...-en. Het 
enig onder seheid W;.l-S, da.t in het ene ge-nil het treurspel uit
gevoord wenl .in naam der heidense goden. en in het laatste ge
\ al. in nc- naam rle,,. Drie -enigeu-God:" . 

I>t ,·ervolging in cHrika 1ewn OTt'rYloedige bewijzen, da.t 
het niet 1'.em:,rij ~rn.s die de N'thodo.seu «enolgden . muar de 
liefde .,·oor ~o<lsdienstige nijheid. De orthodoxen wilden heer
sen, an de ketters weiger<len de slaven te zijn . 

. -\ ugustiDUS leer<le, uat de doop een af\\&S.Slllg WU.S T&Il 
de ~rizonde: en dHt zuigelingen. die ongedoopt. stien:en , <lus 
nx)r M_-uwig \·edor~n \\'tll'el!. Ott\ h"'n •·«n zulk eeu noo<llot te

redden. werden zij gedoopt in st.rijd met de opinie \·an hen, die 
zij kt-ttt:ri:: n0€mden en djanden <:-an de genade Gods. De ket
r;ers beweHdeu, dar zuigelingen n1et behoorden ged00pt lie 
worden, daat zij niet gezondigd ha<lden. (Hot: geheel onschrif 
tuurlik :\ugusr.rinu:: · \OOrstelling >an de erlzonde is, behandel
lf:u n ij in het >olgeud boofd.stu.k ) . Oi deze YOOrstelling een 1ist 
was van .-\ugu.stinus. mer her doe!. het gehele mensdom van 
kindsheid sf van al.le- gods<lienstige uijheid te ontro-1:en , weten. 
wij ni;:t. Dit. i::: echter zekt·r. dat de kiuderdoop geen merkhare
,·ooruitga.ng maa1.--te, mt.cl.au de nee:; dat ongedoopte zuigelingen 
voor eeuwig verloren waren de mensen da;u•toe drel'.'f. En her- is 
even zeker dat zuigelingen-doop her middel 1;rns waardoor mil-
1.ioenen onder de priester-opperheerschappij <ler E.atholieke kerk 
gebracht werden, en het middel is ffaurdoor ook in protestiantee
kerke.n heersehappij ge,oerd \Tordt o•er het erfdeel des Heren 
(1 Jetrus 5:3; l Kor. 1 :24). Zuigelingen -doop is het fondament 
>an hct; pausdom. W aar zu~gelingen-doop beodend wordt, is. 
m en gen oodzaaktr te gelo•en Yolgeno; 'oorschrili, en niet vol· 
gens ovenuiging gernrm~l door het biddend lez:en en overdenken 
'fan Gods Woord, maat Yolgene de opinie van anderen ~Markus. 
7:7-9), or een m·err:uiging gfiormd nier naar Gods Wootd 
maa.r de o~edevering der ouden pi!atti. 15 : 2 ; Mark 7: 5) . 

Da.u dfr. versehil over den kinderdoop. een van de grootst-e
beschuldigingen 1.lltwa11kte reg~11 sommigen, die door de Katho
lieke kerk als kett-erio bestempeld werden, zal uit Je volgende: 
voorbeelden blijken: -
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Van Pelagius we:rd gerapporteerd, rlat hij ·de zuigelinge!l· 
<loop, waaraan _\ugustinm; zo veel gearbeicl hc1d . afkemde. Hij 
klaagde er o'er dat, men hem belasrerd had--omdar hij ont·· 
kende· dat kinderen indien zij ongedoopt stierren, 'erloren wa· 
ren als ge>olg rnn de er1zonde, en dus nier kon aa.nnemen dat 
het een genadewerk "\\ctS om hen re dope11-'"~een··, ze;de 
Augustinus. "indien gij de erfzoude en de genade ontkent, rer· 
wille waarvan i:\·ij hen clopen. dan hebr, gij feirelik de doop en ·le 
zaligheid rnn zuigelingen ontkend . ' · \r anneer wij het on<ler· 
werp van de hinderdoop behandelen , zal het b!ijken hoe onge
rijmd deze beschuldiging is, en <lat, het juist de rnorsrandt:rs 
•an zuigelingen-besprenging zijn die de O\ergrote meerderheid 
"an zuigelingen de zaligheid omzeggen . De. 'rnarschijnlikheid 
is, dar Pelagius, gelijk alle rnorstanders van de doop dH ge · 
lovigen, we! de doop rnn zuigelingen ontkend heeft, maar niet 
hun za!iglleid. De tegen,,tand \·::in de aanhangers \an deze 
man heeft _.\ugustinus half krankzinnig gemaakt. 

Een van de geleerdste oudheidkundige heeft ma.nuscripten 
a.an het licht gebracht. die Lewijzeu. dat de )fonicheen bet 
.schriftuurlike van zuig<i&:ingen-doop omkende; en na.ruurlik 
tit was ketter:; in de cg.:11 ch,r orrho:loxi:-u .. ~ntlereu die m6 

hen vertrouwd waren beschrij~·en hun wijze van rnlmlssen.: 
te dopen . 

E1· wa.ren t\\·ee .\frikaa.nse Leniar:-. l tlet· tlezeltde naal.."1 

t.w., Denatus, de een bisschop •an Carr.bago, genoemd '"de 
groote .. , wegens zijn geleerdheid en cleugd, en de andere bis

-schop van Casa N"jgra. Een heftige strijd in de kerk over de 
.keuze •an een L eraar \1·ac; de: gelh::urtc:nL". clie in de loop de1· 
goddelike \oorzienigheid aanleiding gegeven heeft, · om deze 
t\1·ee mannen to ernstig nuclenken t<:: hreugen . Zij YOndeu, zo
als het noeger met 1'erruliianus gebeurd wa.s, da.t zij in e€U :zoeer 
bedor ·rnn genoot.schap \Yru·en ingelijfd. Zij scheidden zich af. en 
in een paar jaren wa.ren er in Afrika , ·ier honderd gemeenwn ge
naamd Donauisten. 

Zover hev leerswllingen betrnf, >erschilden zij in het be 
gm niet van hen die rich .Katholieken noemden; zeden waren 
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zui\\ i· <:D 1 ,Jor b.:eldig. eu lrnn ruchr1 nauwgezet . want zij doop· 
;:.on l ·et -.'.icen beket:dingeu uir het heidendom. maar herdoop
t-e :illeen •Le zich bij hun kerken aansloten uit de beweerde Ka
rnol .:kt ke1·;, , Zij deden tlir uiet om l'E<lenen Yan gelooi. hun wr

sc.hil " ·as ,.nkel t en Yan zeden; u·ant zij ltielden bet er YOor dat de 
i:·, --"-01i• Kt:ll i;·c-: t-11 "- cnze-deli..kheid ontkerkt en rot een blote we
re-ltllike kol'poratie va·,allcn \nu-en. Zij achuuen dus een katho
lieke <loop als niets meer betekenrnde dan de was.sing gebruike
iiJ, iu lL.;.- • lien-;:t J t:r afgoden . en beschouw-den dll$ cleze plechtig 
heid niet t1b .. rn hc:rdoop. rnaar als 1·001: de eerste rnaal wet
riglik bediend. i H ier heefo de Jezer de u·are oorsprong i;-an de
Yerkeel'Clelik zogeno.:rncle •1·.:::der<loop. Deze a.fscheiding •ond 
piasrs 40 jaren \ 001' Je geboone Yan _.\ ugustinus. 

R un sr.rijd met. de h.atuoliekrn >Yi:ls over deugd, niet over ieer
stemngen. lie Donatisten rneew!en tlar. de kerk ci i0..:scheiden .-an 
d'= \rcrdd .110i:-q blijHn : .:-en go<lsdienstige \erenigi!lg, uit 
n :; .: ,.,11 o!jeen i;-ergaderd, voor geen a.nde:re dan nome doel
einden. ~. [.,.;: lk oogrne«'.;: uamt:n zij ni1::mc1nd op. dlm 
na ee£i persoonliri:e telijdenis van geloof en heiligmaking; de
z · ~ ;. _ ·: loo! •ell z;j . cf_ i1!11ic-n zij rot de grore bedor•en partij be
hoo<·ile.l. 71·<:i·t1en zij b.;,n1oopt : zij beplein:en dit op grond van het 
Xi.:uu·e Testament. 

_ D .o K atholieken. lllEr .-\ugustinus aan hun hoo!d. beschul
digdc-n hen . l1ar. zij. hoe\\d n iEt in woorden, t.och feitelik met 
Owle Tesrnmem Yerloo-.:henden, .en ,-coral zulke profetieen, die 
:.Heiding mc:a1:ren nm. de aans1uiting bij de kerk •an Christus . 
\an koningeu , ht:idenen .:n ·rnlken. Is heu nier rnorzegd", zei
dt- _\ ugusrinus . .. Jar ~Iij alle knie zal gebogen warden?" (He& 
!eit. Jat de grootst-e dwalingen ontst.aan zijn door teksten, die 
bedoeld zijn Yoor bet duiz.:ndjarig rijk. op deze bedeling t-oe te 
p11,,-.:n "ti1<'n n-ij later bij sril). De KatJ:iolieken ij\erden dus >oor 
ee11 wereldlike nar-iona.le kerk t.erwille >an pracht, en de Dona
ti,.rtu rnor een verzamelde kerk nit de wereld, rernille >an zui
nrheid ,-an geloof en zeden ; en om deze oorzaak w-erden zij 
door Con:::tantius en Gratianus >en-olgd, met een wreedheid, 
w~•Ht ... gen zelf.; <le Kat.holieken protesteerden. 

Een andere klacht >Yas o•er het gebruik van middelen. 
D,; Donatisten 1neenden, <lat de rede, de Sohrift, en >oorbeeld, de-
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~ge geoorloo!de middelen wa.ren die men moest aanwenden 
om het evangelie voort re planten. "Gij komt t-0t een konferen 
tie." zeide Primianus. · ·met zakken rnl keizerlike br ie>en, en 
wetten. en opdrachten, en geschre>ene antwoorden: Van on
.ze kant brengen wij niets anders dan heo ev:.mgelie van de >ier 
e\angeli::t.en. ·· · ·war.·· -rocgd.::n zij er l>ij. · ·Wat rnor bezigheirl 
hebben de bisschoppen aan het hof? Wat hebben wij met Kei
zers te doen? Wat hebben rechters te maken met de godsdienst? 
·w anneer zij er zich ermee bemoeien ·lan beschadigen zij de 
goede zo.ak altoos. Hun t ussenkomst sluit in -ren-olging. en van 
de zijde uer apostden ht:d& men Jaar g;;:en >oorbeeld nJ1 in het. 
ernngelie, of de zendbriernn der aposrelen. " 

·'] -.11' '-\.:bt gii :1e: :0 1'.n-e:··". zeide _\ugustinus , ··~.ltijd her 
Hangelie en d,- zt:ndbrie•en ! Ioeg.osre:rd er is geen. voorbeeld 
te vinden in bet evangelie. \rar clan? Gebiedt Da7id niet de 
Koningen <l2r aarJe 0.11 C nris~us ti': dienen? Zij dienen H em 
doo1· h:ettt:!·ij te onc!e:-drukken . · · 

Er \Y·.1ren co:: UL·le~t:~~- .Et: ~11 l· ltd lel' dri<. -H?tle.d gt-
loofdrn, en wier len:·n .-oorbeeldig v £h . en. hoewel zij niemand 
wederdoopten , i.:1 ,_. ,&::t:~.:t.eiJ.ene YergaJe1·inge hielclen, wer
den zij j even wreed door Augustinus vervolgd, omdat zij wei
gerden gemeenschap te houden m et zijn wereldlike en bedor
vene kerk. 

DERDE GEVAL V_.\.~ ZFIGELINGE~-DOOP . 

Ga~m wij nu over t-Ot· de behandeling van het derde geval 
waar de zuigelingen-cloop zijn >erschijning maakt in de kerk
geschie<len ·s. In<lieu in ieder rrij land de naam >"an Augusti
nus niet beneden >erachring ware. zou zijn handelwijze van heu 
> f'I s~· hufttn >an ne ee·,;re wet door een konsilium te .:\.fela, in 
X uwidie. om ch"isteuen te dwingeu bun zuigelingen tie do
pen, een arzon-lerlike Yc:rhandeling waardig te zij n. 

De g..-s ·hie<lschrij\·er zegt van _.\.ugu.s tinus, onder anderen, 
het Yolgen 1e : · · Hij was een lis.:ige en >erbitterde man, door 
beb.-wame regenstanJers vast gekeerd en teleurgesteld, en zijn 
plan wen mislukt. :\ .vl:n zijn zinnelike begeerten zich in de wel
~u;,L uitgeput hadden. "Was heerszucht Z.:.jn st erkste gezindheid. 
Te onbeduirJ.end om zich in de staat te onderscheiden, ver -
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:z('Cht hij net in de kerk. Hij beschouwde rich uitmumend be
;..-waam om tOli ai·geloze chrisr€nen, en vooral t-06 ongehuwde 

L.. ust cr"' i:n n~onni1:en L:it te u-c!den O\er het Hooglied \<'tll Sa
iomo. Een u~r~ediemle bisschop, i->ij wie hij zicb 'l"erdi1:nstelik 
gemaak: had. Yerhief hem tot rang. \ an die dag af werd hij 
een mededogenloze ;:iran; hij kroop YOOr de bi::,schop 'an Rome 
enkel mer her dcel om in _-\irika de rol >an J upirer-oppergod 
te spek·u. Totn het hem gelul-te de onderst.cuning \an d e kei
zer te v.;rl<:rij~t:ll . en zij n (1:·omen aau keizedike besluiten te 
h"<: ht1.:11. rocn ·.n;rd hij de isce;;el \an ,:;ll.:; goecle mannen binuen 
zijn bere!i>:; .:ie h:rbeUl·ing irnnner goederen, re:·banning en 
dood. zo\\·el a> ,le ondergang hunner iamili~n. zij n schulr11::n die 
op zijn z:e: r11.sten. 

iiij be::,c:.0uwcle zi~hzelYe als het orakel Gods. en keizen; 
~lechts :l'.~ am'otenaren. doo:- cie homel aangcsteld om z1jn be
sluiten I.lit te YOe!·en. Hoe hij deze besluit en bekrachtigd wist 
te krijgen. za! ilit :..oncilium IE :\Iela ons ieren. 

Onde1· het vooru-endsel de ker:erij \an P elagius te onder
drukken-die er:.C.ter door een kerb·ergadering te Diospolis 
got'd2'ckt:"t.:rJ \\ 1:d- wrgade1·den me>::i' clan Zd::tig bisschoppen 
die alien ro: t:en p:1r;:ij l:>ehoo.rden te (arrhago. Van daar 
schijnt h.:r, hebben zij de 'ergadering verscho,en na.ar Mela. 
En, opda: zij niet zouden genoodzaakt worden te lang van huis 
afwezig te z:jn. \\erden ~r rnn elke Pro\·insie drie aangesteld om 
de rest t~ vertegenwoordigen, en rnor allen te onderschrijven; 
deze clepm:<tt;e nn 14 of 15 >aardigden 21 nieu'\\e Wdtten uit, 
een -;rna!·\·:m luidt als \ Olgt :-

" Htt. beh~1't;t al Lte bi.%cb.oppen tegenwoordig iu deze ver
f. ;;dering tc be\·~Ierr. ciat wie cntkent, dat nieuw geboren zuige
lingen van h un moeders behoren gedoopt te worden, of zegt,. 
dat de uoop roegt<l..iend wo!dr, wt rnrgiftenis n n de persoonlike 
zonden v'.ln de Jopehng, maar niet ternille >an de erfzonde 
•a.n AtL.11 onn·,,ngen, en tt wordeu \erzoend oi uirgedelgd door 
het bad der wedergeboorte : die zij vervloekt." 

E en heilige veronrwaardiging stijgt op in het gemoed, bij 
het gekla.uk rnn zulke tirannij ; indien men genoodza.akt. ware 
een heilige ta verkiezen uit wee kandidaten, dan zou het niet • 
.de hellige Augu.stinus zijn, maar de heilige Biliam de zoon van 
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Peor, die inderdaad de loon der ongerechtigheid lief had zo
als aude-rt: zogenaamde heiEgen. die ec:hter met al zijn krankzin
:i.i.gheid zo.-eel eerbied -.:-oor de Godheid had. dat hij zeide : " H be 
zal ik -doeken. dien God niet ·doekt?" (:Kum. 23:1). 

Burgers 'ervloeken O\er hun "'zeggenl" Christenen wr
vloeken. omcbt zij nit0t meer zeggen nn eeu onderwerp. dan 
de Schrift er rnn zegt : Vervloekt te -rrordenl en dat 'an rnan
nen a.angesteld en onderhouden, om de mensheid te zegenen 
door hun goed ...-oorbeeld en deugd- vijftien Afrikaanse slaven 
een rechtbank bestijgen , en vloeken uitspreken over de gehelc
wereld ! Wie kan het helpen over zulk een gezicht beledigd t e 
>at-len : wi.,. kan er berouw o'er 'oelen dat de Vandalen kwamen 
en al het werk rnn _-\ugustinus om\er wierpen. 

Er is nog ~ punt over zuigelingen-doop. dai; ~·ij niet dur-
7eil o\erslaan. Augu8:inus en zijn gezelschap "t\aren de eersten 
die de doop der gelongen mer een wet aannelen; zij rlurfden 
r.-chter niet voorge,en dat de zuigelingen-doop op de Schri:ft 
ru-,tte. maar moesten erkennen dat hij op O\erl~vering rustte; 
want zij konden onmogelik een reeds bestaande wet er ...-oor aan
halen, menselik of goddelik en zo \\aagden zij hei; hem te grond
•esten op algemeen gebruik. Indien echter het gebruik er .-oor 
was, en de rede er tegen. dan moest de rede de plaats Yan het 
gebruik ingenomen hebben. 

J\Iaar met "t\elke rnogelike fatsoenlikheid kon Augustinus 
zoiets beweren ? Was hij in zijn kindsheid gedoopt? W as Am
brosius, die hem gedoopt heeft, in zijn kindsheid gedoopt? Was 
zijn eigen zoon gedoopt toen hij een kind was? \\-as zijn \ader ,_ 
Pan'icius. als kind gedoopt? Had hij. die •oorgai een }fani
cheer te z.ijn. nooir gehoord. dat zij ' geen kinderen doopt"€n ?' 

. Waren a.lie andere ket±ers zijn opmerking ontglipt? 
Had hij zichzehe zo geheel >ergeten, toen hij de Pelagia

nen beschuld.igde 'an de kinderdoop te ontkennen? en t-0en hij 
in een antler boek klaagde o>er men.sen die de kinderdoop t~

genstonden ?. Ind.ien zuigelingen-doop het algemeen gebruik was_ 
waarom dan een wet gemaa.kt om er toe te dwingen? Een dui
zend meer gelijksoortige rragen kon men doen , die alle zouden 

• die.nen om deze leugen aan de kaak te srellen. Hieronymus. 
wist beter, en maakte opzett.elik melding van deze leugen in-

• 
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een . eigena-ardige brief gericht aan een christelike dame, met 
he<' doel om ham: dochter, Paula, naar een klooster t.e lokken 
om door hare grootmoeder onderwezen en gedoopt te women. 

J a., Augustinus wist het, sommige ' christenen hadden het 
hem gezegd: "Het fondament waa.rop gij de doop Yest.igt, kan 
zuigelinge-doop niet dragen ; want het doet de noodzakelikheid 
om .itinderen van gedoopte christenen te dopen geheel te niet. ' ' 

Gij zegt: '' Zuigelingen moeten gedoopt \\orden, omdat zij 
zondaars zijn. " Wij n-agen : wan.neer hebben zij gezondigd? 
"Gij zegt: nooit in hunne eigene personen, maar zij waren in de 
lenden. van _\dam toen hij gew ndigd heeft." Eilieve ! waren zij 
nid· ook in de lenden ' an hunne onmiddellike ouders toen deze 
gedoopr· werden :1 Indien de doop .. zoals gij zegt, een aiwassing 
of reiniging is, niet alleen van persoonlike zonden, ma.ar voor
al ook van de erfzonde, zo volgt het dat gedoopte christelike 
ouders, volgens uw leer, vrij zijn van de erfsmet, Hoe komt het 
dan dat het kind de erfzonde van een vel' verwijde.rde voorou
der (Adam ) overerft, en niet ook de heiligheid van zijn onmid~ 
delike ouders? 

fudien de ui~erking van de doop is, wat g{j beweert te 
zijn, dan. i.s het. klaarblijkelik bewezen, dat de noodzakelikheid 
van kinde:ren te dopen, geboren uit gelovige, gedoopte ouders 
finaal te uiet gedaan is. Want; indien de ouders, volgens uw leer, 
door bun cloop vsn de erlzonde ge~assen zijn, hoe kunnen de 
1.-inderen iets overen-en da.t niet meer in hen (de 
oudey.-s) is'? En gevolg®k ffi de m:ia:xl.zake likheiid 
van reiniging >erdwenen. 

De 1ogi.ka van _-\ ugustinus vernietigt de zuigelingen..doop 
absoluut, in plaats Ya.n hem t e verdedigen. De lezer die ooze 
>-orige hoofdstukken gelezen heeft, zal bemerkt hebben, en 
h et za.l hem in het volgend hooidstuk nog duidelik.er worden, dat 
er wel waa.rheid is, in de st~lling, m.a. w., de >erlossing van de 
oude mens, of de besnijdenis des be.rten-maar dat het een 
gedurig prooes is, dat slechts plaats vindt en in stand gehou
de:n kan wo:rden door een gelovig blijven in Jtzu.s, en dat niet 
.umder een 'Versta.ndelike en gelovige medewerking Hn de 
ehri!:ten kan gebeuren, en voo:r een zuigeling een omnogelik-
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heid is, en dus weer klaa.rblijkelik bewijst, dat zuigeliogen on
geschikte >OOr"Werpen >OOr de doop zijn. 

Hoe is het mogelik. <lat deze man durfde bewi:.-ren, ,l: " 
zuigt:l"ngen-cloop, een' nieuwigheid, die hij zocht aigeme<:n rn 
mak;:-u, een aposrolies gc:bruik was? Hij \Olld de gewoonte maar 
kon ze niet in de Schrift· \inden . ~iei; willende zijn \·oorgangers 
bele.sten met de in>oering rnn deze nieuwigheid, mas.1..-te hij 
de 'eronderstelling dat zij door de apostelen O\ergelHerd was ; 
terwijl de zaak waarschijnlik was als ·volgt:-

Honderd en Yijftig jaren \OOr de geboorte van Augustinus, 
hebben enige ij,·erige n·ouwen de <loop 'an kinders bes~digJ. 
V eertig j aren daa.rna heeft Fid us, een bisschop 'an het plat· 
tele.nd. t-n 'ol \an het .J udai:sme. de leer der besnijdenis er op 
t-Oegepast, en hen acht dagen oud zijnde, gedoopt. om hen te 
redden >an >erbrand te worden door hen aan de ware God 
t.oe te wijden. 

}!et :>c-hijm niet, <lat. deze ge•rnonten nm enige duur of uiv
gestrektheid "<;';aren. ::\Ien moei; niet \ergeren, dai; de eerste ker
ken dib.--wels r1oo« \t:r\olgingen >erstroo:d wH<len . en hun ge
meenten >erdwenen; en elk nieuw gezelschap dus weer zijr:-. 
.eigene regels op trok. 

Ie&S was er echter dat O>ergeble»en was, toen Augu.stinus 
de kerk te Carthago kende. En dao was, de naam >an de doop. 
Hij zegt de Carthaagse christen.en noemde de <loop Salus: 
waarbij de eerste dopers ' an kinderen waarschijnlik nieb:; 
meer mee bedoelden dan veiligheid. Het Latijnse rroord "salus" 
betekent niet alleen gezondheid, waarvan men het woord zalig
h eid he€ft· aigeleid, maa.r ook veiligbeid. Augustinus meende 
dat het woord, "zaligheid " betekende, >ergetende da.t de in
boorlingen dit woord ' an de Romeinen hadden o>ergenomen, 
die nooit een idee hadden >an hen woord zaligheid, in de z:.U 
wa.arin hij hei; gebruikte; elkeen, zelis de eenrnudigste Romein
se soldaat wist, wa.i; bedoeld werd met gelofte-oifers pro salute, 
dat is gelofte-offers rot bescherming, of •eiligheids-halve. B.,., 
wanneer een Romein een reis ondernam, deed hij soms een ge
loft-e, dat, indien zijn god hem bescherming zou verlenen. hij 
hen het een of ander~ zou wijden of >oor hem doen. dit we'r<l 
genoemd een gelofte p:ro salute. 
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August1nus. de eersre reden, waarom men pro salute--viei
ligheidh.alve-<loopte, en de ·rnrige betekenis van het woord 
hem ontglipt. zijnde, meende dat te dopen pro salute betekende 
t.e dopen tot zaligheid, en dat liet een gewoonte was. Zover 
had hij recht dat het een gebrui.k kon geweest ziju onder de in
woners van het achterveld, maar wanneer hij be\\'eerde dat dit 
gebruik Yau de apostelen owrgele,erd was , had hij verkeerd, 
want het was niet gebruik:ellk in enig andel' deel der wereld. 

Sommige van de tijdgenoten rnn Augustinus geloofde niet, 
wat hij ook zeide, zonder grote omzichtigheid. H ij zeide dat hij 
een Manicheer was. "Neen'', zeiden sommige }fanieheers, 
"gij waart het nooit. ·· Hij zeide dat zijn bekering van God -was. 
~ 'Neen", antwoordden de Manicheen , "het was uit n-ees >oor 
-vervolging, en terwille va.n uwe hebzuchG, eerzuc.ht en heers
zucht"_ "Leg a.f" , u-w punies (trouweloos) geloof; houd op on
wasrheden te spreken: hoe kan een Carthager gered worden ? 
kan hij het evangelie doen zeggen: breed is de weg die tot bet 
·1even leidt? 

Vele partijen be-weren, dat d.it verslag nm een concilium 
-<la t, t-e Mela zou gehouden zijn, een vervalsing is. Een ding is 
echter zeker, dat in het jaar 4-99. dertien jaren na de dagteke
ning 'an dit beweerde konciliu."tfl, de V andalen, die heerschap
pij van de Karholieken in Ah-ika. om.-er ge-worpen hadden: want. 
deze kerk, deze orthodo:xe kerk, de heerlikheid van alle ortho
doxe kerken, was op het zand. gebouwd; en in minder dan een 
jaar, was er •an deze nationale kerk--of zo a1s de geschied
schrijvers het> uitdrukken-van deze talloze kerken der ortho
doxen , sleehts drie ovel'gebleven. 

Sylvianus heeft met waarheid ge.zegd: "Zij hadden slechts 
de schijn van christenen, en nauweliks dat. Andere volken had
den toch enige goede hoedanigheden, die de ijselikheid hunner 
misdaden •erzachtte11, maar de inboorlingen van Afrika, slechts 
ondeugden." Wat ook al bedoeld werd m et de schijn van c:hris
tenen, toen de Vandalen kwamen. is zelfs ook dit 'erdwenen, en 
de wetten voor orthodoxe gezegden, en .zujgelingen.-doop vlodt:tt 
weg gelijk een droom. 

Dit was de geaardheid van de man, en de toestand van het 
·volk, die bet eerst een wet on tw:ierpen >001' de doop >an zuige-
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lingen. Deze wet >'an Au.:,<>u Hinus kon dm: slecbt.s \"Oor een tijd
perk nm dertien jaren van ha-0ht geweesii zijn . en dat sJechts. 
onde1 de ol'thodoxen ; en het is nog de vraag of er enige noti. 
tie -.; an genomen is, behake in gernllen waar er groot geva.ar be
stond dat een kind zou ster,en, en >olgens zijne leer. voor 
eeuwig zou verloren gaan , indien heli ongedoopt stierl. 

DE AFBRENGING YAN DE DOOP YAN MANNEM 
TOT MINDERJARIGEN, EN MINDER

JARIGEN TOT ZUIGELINGEN. 

Een wteed geweld is aan de waarheid geschied door een 
zekei- stelsel of sy.st.eem. Een gen-ou-we geschiedenis t-0ont aa.n~ 
<lat er in zaken die niet. essentieel zijn. alt.ijd 'erscbil rnn ge
voelen, en verscheidenheid >an pral--tijk was onder christenen ~ 
maar waar het pauselik st:elsel de opperheerschappij van de 
bisschop >an Rome vast stelde, hebben zij het nodig beschouwd 
om aJ.le christenen voor te .sr~Uen als aa.n een korporacie beho
rende. en onder de macht rnn een algemene bissehop in zijn 
wetPoek. als >oorstellende de praktijk der gehele wer eld. Dir. 
is niet waar. Voor 'ele eeuwen bestond er niet zo een we-zen 
a.ls een algemene of oppermachtige bisschop, nog minder zo 
iets als een algemene '\\et, en boegenaamd geen melding van 
gelijhormigbeid van geloof en gebruiken. Wil iemand een 
juiste opinie vormen van de doop, da.n mag hij niet afleiden of 
redeneren, dat de wet· vain en land, ook de handelwijze of bet 
gebruik was >an andere landen. Hij moet elk afzonderlik on
derzo.?ken, zeals duidelik zal blijken, indien men de doop uiti de 
volgende gezichisspunten onderzoekt. De Doop •an het Nieuwe 
Testament is de doop >an m annen en Tiouwen...... De Doop 
in Egypte is de kinderdoop, of de doop rnn rninderjarigen ..... . 
Dt:: Doop tt:: .J erU2alem is de doop >an Kat~hi.santen ...... En op 
de bwd.ige dag is de Doop in de Grieksie kerk de doop der klei
nen ·of zuigelingen. 

DE NIEUW-TESTAME NTIESE -DOOP OF DE DOOP 
VAN MANNEN ·EN VROUWEN. 

De Kieuw-Te&tamentise-Doop is het rnornaamst rnorwerp
voor de aa.ndacht va.n een: kon.sekwente christ.en: htt is zelfs de-
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enige srnndaard qm zijn handel EU wa.ndel. Daarin ,-e1·-.chijnt 
de doop in her gezeiscbap ,-an mannen en rrouwen l Hand. 
8 : 12). Ben >ers uit de geschiedenis \an de kerk te Samaria, die 
verga.d.erd werd door Filippus de Jiaken, is genoeg eu duidelik 
en mag dienen 1·oor de. gehele geschiedenis: '·Toen de ..,amari
t.an.en Filippus geloofden, die het ernngelie nm het koninkrijk 
Gods, c-n >a.n de ~aam van .Jezus Christ us verkondigde, welden 
zij gedoopt, beide mannen en vrouwen." Dit komt precies o>er 
een met he bevel ~-an J ezus : Onderwijst alle >olken, hen do
pende ; en ook met het persoonlik voorbeeld >an J ezus, wiens 
discipeleu zij waren; wam Hij had de rnannelike leeftijd be
.reikt r.oen Hij ging om gedoopr. te worden, zijnde omtrent dertig 
jaren oud. Dit is een duidelik pad, nij rnn alle moeilikheid . 

DE EGYPTIESE-DOOP. 
OF DE DOOP YAN MINDERJARIGEN. 

Origines \\as een inboorling rnn Alexandrie. c-n leefde in de 
.derde eeuw. Hij was een man •an sobere zeden, maar een zon
derlige gerue. Zijn theologiese beschourin.gen \\aren de dweep
zuchtigsr..,, o::n owrch·evem:te in de \n=reld. Er ziju t't\-ee ~oon~n 
van zijn geschrili€n o>ergebleven: D e ene, echte Griekse frag
menren ; en de andere, Latijnse O\erze~tingen, die men YOOl

geeft, verlalingen te zijn,- van de Gl'iekse delen, die verlo?en 
zijn geraakt. De echte Griekse delen beva.twn niets ten gunste 
van de kinderdoop, maar integendeeI wordt van de tloop altijd 
g~prnken in Terban<l met vohvassenen. 

In de onedte, Latijnse, smkken wordt er 't\-d melding ge
maakt van de kinderdoop , maar men bespeurt er vetvalsing in; 
e,n zij schijnen geschreven. te zijn na de Pelagiaan.se sr.;rijd. }fen 
zo..kt uit zijn echte werken Yerminkte z:innen a.an re halen ocn 
guns1ie nm de kinderdoop; wanneer men ecbter de -.; olle zin 

<>nderzoeb..1i, blijhi; het duidelik, data Origines van zulke kinder 
k&ns spreekt gelijk die, aan wie Petrus zijne brief richi;te, roen 
hij schreef: " A.ls nieuwgebore:ne kindfil'kens, zijt zee:r bege.rig 
ll&al -de redellke onYenalste melk ( dts woords) opdat gij door 
dezelve moogt opwassen.. l l Pevrus 2: ~). 

Eusebius, die een grct-e vereerder was van Origin.e;;. ze!?t 
dat Origines kawchiseerder was van de kerk-school te Altxan-
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drit:. Zes • an zijne discipelen , ma.nnen en vrouwen, srierven '1.; 
rnart&ldood gedurend!:; e:en 'errnlgi..ng. Toen de school opbrak. 
waren ::;om.migen nog cat echisant€n , en sommigen waren kort 
tie voren gedoopu. 

Een n i.n de katechiseerders van dit beroemd Seminarium . 
de eerste Christ.elike akademie in de wereld, heeft. een wcrk 
uiugege>en getiteld: "'De Pedagoog." Dit was Clementius , de 
meest.er ,-an Origine . Dit boek wordt gewaardeerd ah; een kost
baar monument. van de christelike oudheid. 

P edagogie, het onder werp van dit boek, is niet . zoals men 
menen zou. de onderrichting der christelike j e u g d, of wat 
men noemen zou ene kursus va.n akademiese op>oeding: maiu· 
de zedelike r.uchi; of oprneding ntil christenen. mannen en vrou
wen , geleerden en ongeleerden. 

Clemen tius merkli op , dau <lit niet gen oemd werd pedago
gie, oi onderrichting •an kinderen, omdat de chrisrenheid ene 
kinderachtig-t- werensc:ha.p was: integendeel was het een we
tenscha.p Yan d e meesr; \erhevene wijsheid. H ei; mag t egenge
wo~n worden: ··gij spreekt -rnn een Pea agoog. gij- noem t
uwe wetensc:hap pedagogie. of de opYoeding Yan kinderen: wie 
z~jn di:- kinderen onder uw opYoeding?· · Om dit. punt duidelik 
r"" n1akt'n stelt hij deze grondregel vast, dat alle discipelen d;.r 
waarheid kinderen zijn met berrekking tot God. Het gehele 
nj fde hoofdstuk van her eerste boek is bedoeld om dit punt re 
>erklaren t::n op te helderen . '"L aat oos owrwegen, " zegt h ij, 
··van wie de Schriit spree1.o: .als kinderen. De Schrift gebruikt 
•ele zinnebeeldige wijzen van spreken zich in meer dan een 
rnrm herhalende, om ons in te lichren. · · Dan haalt hij vele t.ek
sten aan waarin mannen, zowel als kleinen , kinde.ren genoemd 
worden. J ezus zeide tot Zijne discipelen: "Kinderkens! hebt ~;ij 
niet t-nige r-0espijs ?. · .Joh.. :21: -5). 

De priesteri:: zagen J., kinderen, roepende in de tempel, ~n 
zeggende: Hosanna de zone Da,ids ... ... En zeiden rot H em : 
Hoon Gij wel wati deze zeggen? En J ezus zeide tou hen : J s: 
hebt gij nooit gelezen: Uit de mond der jonge kinde?en en deP' 
zuigelingen hebt Gij l" lof roebereid ?"' }.fatt. 21: 15, 16) . Jezus
zeide: · · Kinde.Pkens! uog ene kleine tijd ben ik bij u.. (Joh. 
13 : 13) . En weer op ene a.ndere pla.ats: "Doch waarbij zal ik: 
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cfo g&s1acht \ergelijken '! Het, is gelijk d., kinderkens, diE: op d.e 
markt.en zi.tten. enz . .. . . Dach de i;\-ijsheid is gerechh-aardigd 
ge\\-orden rnn hare kinderen" 11Ian. 11 :16, 19) . 

~fet ·:ele gelijksoortige teksten bewijst hij dat het e.en ge
\\One wijze 'an :;prckt-n \\as, en ui.t beide heu Oude en bet 
::\teUWe 1'escament \·orz<Lrnelr, hij Yerklein-\\oorden. letterlike, 
Z•)als kin•1. zuigeling. t~n figuurlike, zoals, Kiekens C~fatt. 

23: :3 7) Ia~". c.-nz. 0211 11a.n te wnen war hij zocht \·cor re si;ellen, 
n.1. de een \·ouclighe~.1 rnn ch2·istenen en buu !deinhE:id in 
hun eigene ogen. 1fet clit doel \OOr ogen weid hij 
uir over de lesser1, die de hemelse Pedagoog Z1jn 
kleine kinderen gaf, toen zij anclere hleine kinderen tot H E:m 
bracht€n ,2n t-Otcn Hij t·~n Yan ht:u :u her, midJeu \·an hen zt:He 

en Zf'idc: '·v oorwaar zeg I k u: Indien gij u niet rnrandert. en 
w01·dt gdijk de kinderkens, zo zuh g1J m het !.-0 
niukl·:jk tle:· lt2melen g,,;.:nsz1115 ingaan . Zo w1e da•! 
zichzeiYt?. znl n -rnt?tleren gelijk dit kindeken, de.ze ;s 
de rr>t-t.::.te in het. koninkrijk der hemelen" (11att. 18: 1-6) . 

. '\.lle christenen zijn dus kleine kfu.deren, eenvoudig, op 
zecht:, b~heiden, openha.rtig. en Yrij nm bed.rag: Hl eea. 
Pedagoog is een onderwijzer van zulke zuigelingen. Dt? Pedct
goog ·:•ill deze zuigelingen i~ Jezus Christus_. 

_De .Pi:J,1goog rnn Cl1:mentius, ontdasn ml al }iet zinne 
l;r .. :·lclige. is \\·erkelik l:d1 schone H:reniging \'irn een rnudige r e 

-.t'rhevene ge:dac!nen: leherlik bescill·e\·en. \·iuLlt met Jez~ 

gedachve11 e-r in: -

God i~ oneiudig \rijs : J ezus. de Gezant rnn God, was rnl
maakt beYoegd om ,le meru t:.: ondt-rrichten door Zijn leer en 
voorbedJ: 1le meu::;hei•l heeft gene kennis Yan God, of deugd, 
z1.:nder t:en openbaring. en roch i-, zij rrots op hare \ e1·meende 
kH,nis. t:l! ::;01wuigen beroemen zich zelfa op hun misdaden: 
tern:i.jl <.tnderen pochen op .-alse deugden. God, hun medelijden
de V:l<ler rnaahe hun Joor de diensr Yan Jezus Clu·ist.u-s, hun 
ciwaasheid en ondeugd bekend, en eiste dat zij beiden zouden 
afleggen. en als her ware kleine kinde.l!en zouden \rnrden : Alie 
ware ehristenen UOcil dit, zij ge\·en zic.h O\er aan de onderwij -

, zing van de heil!ge en wijze Jezus: in \joosheid zijn zij kin
deren. in \·ersrnnd n~annen : \Yijs in her goede. en cenrnudig in 
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het kwade: Dus. die dingen. welke de H ere in n:oegere eeu
wen >oor de wijzen en verstandigen >erborgen heeft heeft H i j 
nu <le kinuf'rkens geopenba.ard (Lukas 10:21) . God is dus_de 
fontein van alle wijsheid en goedheid: J ezus, Zijn beeld. is de 
":Pedagogus "-de ondel\\ijzer : _.\Ile kinderen zijn "pa.ide>:". 
kinderen onder instruktie. 

\Vat wordt: nu va.n de Ale:xandrijnse pedo- of kinder-doop? 
De aposte1en ~·aren kinder kens : zelfs de oude le1'rmee::-tcr;:: dc..r 
school zijr1 zuigelingen, alle christen en zijn nu . en zullen altijd 
kinderkens blij,en. Om oud te "l':orden in de godsdienst . moet 
men rnn kindsheid naar zuigelingschap rnrderen. • 

Cle-mE:ntius rnaakt . echter. een zeer ju i;::te ondersc.heiding 
door op te merken. rlar;, alhoewel alle rhristenen kinrlerkens 
zijn, rocb behoort de zuigelingschap in Cnr'sru.:: beschou": '1 re 
worden als berrekkelik. Een zuigelrng iu Chriscus was een man 
in ..-ergelijking mer de kinderachfilge wetenschap Yan het J uds.
!sme: E en hindeke in Christus was een .-ol.rr!aakt man in ver
gelijking met een heiden: E n toch was zulk een ·rnlmaakt man 
een kind in \ergelijking m et em apostel. juist zo als de ver 
iichrs;:-e apostel een zuigeling "as in 'ergelijking met Chrisuus. 
H ij heldcrt dir op met h<:t genl der E:orinrhiers. die Paulus 
noemt vleselike dhristelike zuige!ingen, t-Ot me hij zeide : · · Ik 
h eb u mer melk ge,-oed. en niet mer n .;:; te ;:;pijze: n·ant gij wr
mocht toE:n nog niet " I 1 Kor. 3 :2) . 

" Deze zuigelingen in Chris-tu::: ... -voegde b.ij er bij ... w::tren 
katechisant<:n. zij waren "ijze 1n:rnnen in \·c-ri;;elijkin~ met c1e 
heideuen. maar zij \\·aren deselik in \·ergelijking met .;:;o:nmi~e 
andere chri!'tenen. die Paulus geestelik noemt . 

Xit zu!ke kinderkens . Yolgens Clementius . rle rnee.;;rer 
>an Origenes. besrond de school r:e _-.\le:sand.rit:: n~er zuigeling-en 
in leebjd. m:1ut· zuigdin!!eu i:1 Ciri'°w"': tlie <l- nwnnelikt- ou 
derdom bereii·\t hadden in Ycrgdijking met heideuen. maar 
minderen \\·a1·en ·n Yergelijb.ing met hunne onderwijzers. De 
school was ene "Wtie n:ssHl de \\·ereld en de kerk. en !Zeen 
ter:n drukt, de toesran l rnn deze _.\le:sandrijv.se katechisa.u~en 
zo co.::J uit a]-; pe<lame~. of aka.Jc:miese Ieerlingen . Zulken wa. 
ren Je · · p~i<lt:"5 · · die re _-\lexandri;; tot ,Je <loop t-0egelat en wer 
den. 
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De [c>z,·r zier ,]us-. •lat cie :;er:;,·aders Lloor alie jongbekeer
·kn. of z;j !ill Hi <1·:·h r j<H'\:Il of rnc-lnig jaren oud waren, zuigelin
gen te noemen en dezulken die nog niet door de inwoning des 
Heiligen Gt:estes tot een ge,estigd le,en in de gemeenschap 
van Vader en Zoon ge,orderd rraren, jonge kinderen in Chris
ms r.e noernen, in dit opzicht slechts de -roetstappen drukten 
;an Christus en Zijne apootel.en. 

De nieuw-geborene zuigelingen, 'an wie Petrus zijne brief 
richtte, wan~n de H eemdelingen verstrooid in Pontus, Galatie, 
enz. t l Petrus l : 1; 2:2) . De gemeente te Korinthe, de gehei 
ligden in Chrisms .Jezus, noemt Paulus. jonge kinderen in 
Ciu·i:;tus .J ezus die ltij uog met mdk moest 'oeden: her Griek
se woord rlat hij gebruikt k "nepiois .. , dat. afgeleid is van "ne
-epos " - : niet spreken, du:S Ietterlik. een zuigeling die nog niet 
spreken kan. of nog leen orn te praten. Het zelfde woord \\Ordt 
gt'.Jtuikt in Gal. -±: 2: en Ereze 4: 14. 

0ok iu Heb . 5: 12. 13 gebr uikt de apos1:el hetzelfde woord, 
waar hij schrijft : "\\-anti gij, daar gij leraars behoordet te 
zijn . .. ... zijtJ gewor<len als die melk -rnn node hebben, en niet 
Ta.ste spijs: >rn-m. een iegelik. die der melk deelachtig is. die i5 
-on<::tniren in bet woord <ler gerecht-igheid; want hij is een kind." 
\V a.nneer de 1-l . Schrift gelo,igen beschrijh, di~ nog sleehts een 
aa.nvang gemaakL hebben in het geestelik lHen, dan wordt het 
woord ''brepho2 · · geci-uikr. dat " uieu\1· geboren kindje " , of Jat 
.. ougtboren ki:idje .. bc-i;ekem : ci \l«illlleet dezulken beschre' c-n 
worden die nog geesrelike onrnlwassenen zijn, wordt het woord 
'"nepios .. gebr uikt. uar. een kindje bHekent dat nog niet goei 
pra.ten kan. 

1Juar 11u '1lie dopelingen in .le ge-wone loop •·an za.ken .sleclns 
begi.tulers z11n in bet get::>teiike. Yolgt hH. dar. alle dopelingen 

-door de H. Schriit , zowel als door de kerkvaders, beschreven 
werden als zuigeimgen; ::naar de omstandigheden Liewijzen on
i;egenzeggelik, da.t. Jir, niei:; natuurlike zuigeli.ngen waren, maar 
¥O!was::~n~:!l, of althans zulke:n •lie •.le jaren \an )Utlersc-hei1li11g 
bei'<:"ikt :,atl·ien. 

led.er redugezinde mens zai ruoett:n toe» tt:rnw~n, ·.i:.tL 

inilien iernand . om<lat in le <1angehaalde tebtell. •L woo1 .. ldl 

· · bt.,pho:-; · Hl ntp:o,, · · g"'bruikt worden. hiec·\ nu zou aflei -
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"-eer-wil ·rnn het feir;. dat zulk een schriftwrklaring door het 
verba.ru:i. en al de omstandigheden er mee gepaa.rd, gelo
genst·raft. wordt, da.r zo iemand zich sclmldig maakt a.an schrift
vervalsing (2 Kor. 4:2) . De Kerkgeschiedenis zowel als <le Hei
lige Schrift., moeten op deze wijze "'\erkracht worden. \rnnt op· 
geen arn1ere ma.nier kuncen zij gedwongen \\·orden om getuige
nis a.i ~ leggen ten gun.ste ;an de rioop Yan natunrlike zuigelin
gf:n . In ht-t volgend hoofclsrnk hopen wij een rnorbeeld te gen:n 
van :.mlk een \er\alsing om zuigelingen -be~prenging mee te 
stavM. 

De t-Ot'si;and der kerk te _-\.lexandrie \ergeleken 1.11er1 hare
leer ma.a.kt. het hoogst >raa1"SChijnlik, dat de hinderdoop in de
letterlike zin, da.t is, de doop der jeugd, gedurende hanne op
kwek~ ,en als gevolg ervan, . het. eerst in deze kerk beoefend 
werd. Origenes. die Clememius a;,sist"'t-nle . \nl:; :::lechts IS Jd

ren oud toen hij katechizeE"!'di:>r werd . 
Dar, de leerlingen . e<:hter, niet bij hun opname in deze. 

school gedoopt werden , hewijst het. feii." Yan de zes mart elaren. 
van wie wij reeds melding gemaah hebben, t enminste twee
waar va.!1 ongedoopt gestor n·n zijn, terwijl al d.: owrigen slechr-s 
kort tt: voren gedoo.i:ir wareu. Vader ~ abillon , een zeer geleerde-
P.oomst p1·iester. geeh; >oorbeelden uin de formulieren rnn ouJe 
kerken. hoe <lat de kateehisanten ondenraagd zijn geworden 
\OOr •I<>t· zij gedoopr -werden . en dit waren niet volwassenen nit: 
de heiclenen, maa.r kinderen der kerk . 

DE DOOP TE JERUZALEM, 
OF DE DOOP VAN KATECHIISANTEN. 

Men woet. de kwekelingen ,·an _.\le:xandrie niet n:rwar
reu Y!1H de geloofsle€rlingen of Kat€<'hi<5a.nten, van J erU2alem. 

Cyrillu:0 leefde in de >ierde eeuw. In naam was hij om
trent derfilg jaren een bisschop. 22 Jaren lang mvistt{O .hij met;. 
een b1&:chop, die \·oorgaf over hem r.e zijn in de Heer, o>er de 
rang. e el', her, gezag, en her inkomen >an het bi....<:.dom. H ij werd. 
>erscht-idene malen afgezet rloor zijn tegenstanders. Eij \eran 
derde. rneermalen zijn z.ienswijze; hij was Katholit:k. .'i..riaan, ot 
half-Ariaans. al naar mat e '.mt best ~ ~ rookt<:i me;: •Lt ;.ijd: hii 



12'1 

werd door de orthodoxen geordend. en men weer oYergeordend 
door de: Arianen; daar hij echt-er tot de orthod.oxen t.erugkeer
de . wtrd hij na zijn dood door de katholieken voor een heilige
verklaard. De laatsi:;e acht jaren 'an zijn le>en genoot hij 
rijn bisdom ongebinderd. 

h a.- 1::el"St:e <.:eUW beet.. Titus .Jen1v1 lem \ t-:r\\oest:, en hare 
be rnlling verbannen: en slec-hr-s drie tore:ns. en een gedeeltE; 
van de "esrelike muur Yocr ;;en kazerne Yoor soldaten gespaard. 
In de vweede eeuw hc-rbouwde de keizer, -~t'Olius . .\driaan. de
sta.d dD n.oemde baar naar zichzehe .. \.eolia: en wijdde er een: 
terupel .~n .Jupit.er Capitolinus. 

Een samenrotting der .J eden. om zich nm dit niemre .J ert1· 
zalem rneester te ma~en. noodzaa1.-te de Romeinen om de sr.ad 
andHinaa.l te bezenen. en te Yenvoest~n. Dt- . .\eoliaanse Kolonie 
herbouwde :indermaal de :::rad, iedere plaars werd ,·erontheiligd 
door ht:-idense tempels: op clt: heuwl Yan Golgotha. wa.ar Jezus 
stierf. we,.,1 een k«pd <.hm de godin \ .:nus gttrijd. De Joden 
werd~n op dood.straf Yerboden in de st:ad re !mmen, of zelfs ba.ar 
tan een a.f.st.and re beschouwen. 

In de derde eeuw was de na.am J eruzalem zo algeheel .-er
gett'n. c.:..c indien iemand Yoor de GouYerneur \·an 1le Pro,incie
onder vernoor zou afge ,·raagd zijn ge\\ordcti. tot ,,·el landscha.p. 
hij behoorde, en hij zou geantwoord hebben · 'J eruzaJem .. , zou 
noch de Gouverneur noch bet hof geweten hebben, welke stad 
bedoeld wt-rd, of waar zij gelegen ,,·as. 

In d6 vierde eeuw reinigde Constam~jn lle st-ad 'an bet 
heidendom. en bou-wde er prachtige rempels in. en sticbtte. of 
st-elde een priesterschap wm. die spoedig de heilige sta<l vervul
de met: reliquieen-hei.lige o"\"erblijfsels, b.>. stukken 'an hef; 
kruis, z-0als door de karhoiieken beweerd wordv---roirake1s- pel
grims. Zij brachten er alle.,; in met uitzonde.ring n•n zedelik
heid: 1.qmt .,,ch1·ijYers u '.t ,lie c.ijd- z1::lli dezulken. die tot hun 
eigent partij behoorden beweerden. run afgoderij. overspel, 
diefstal. sluipmoorden. en ieder soon ongerechtigheid openlik. 
geplecgd werd. 

Ten spij~e >an deze onbenwistbare f~iten werd. de bissehop 
'a.n Jeruzalem een Patriarch , de aartbisschop oYer omt:rent 
a.cht-en-veertig pricsters : en be\\·ee:;: rot 1·0!110cni.ug Yan ,le gelo-
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>igen. dat er altiijd re J ernzalem een geregelde Apotloiese opvol
ging was. zowel •an leer en cer emonies, als Yan P atriarchen! 

Het is iets uiterst; pijnliks dat geschied...~hrij•ers zulk een 
-stelsel ;an bedrog en geweld beschrijYen als een waar model 
van het eerste Episcopaat 1 

}fa.ar om t.erug te keren ror. het onderwe1·p l"a.n de kat-echi
sant-en. Tot· deze staat mocht enig persoon roegels.ten word.en: 
de kiuderen rnn ehri::;telike ouders, zo spoedig zij bekwaam wa
ren om te leren , en heideuse manneu en nouwen t-e eniger 
tijd. Zij werden tot bet getal der katechisant-en roegediian door 
oplegging J~r handen. gebed, en her. maken van het teken 
des kruises. De tijd die men in de katechisa.tie-staat moesli 
d<>ormaken Y6or men gedoopt kon worden, was >erschillend ; 
de kortste tijd echter was 40 dagen in ~mruige ge• allen achr. 

maanden andere in rnn 2 tot 5 jaren, en nog andere rot aa.n ·t ein-
de huns le,·ens. Consrnnr,ijn, Valentijn. _\ mbrosius. b.v.· stel
d.:n huu doojJ uit rot gernar '"m sc'"th'n heu dreigde. en anderen 
t-Ot huu belangstdliug opgewekr ''"erd. 

Deze ge"·oom e o:.u r1e doop uit tesuellen was algemeen bij 
'Ci.e: aanzienlik.,o. Ee:n Leroemd Italiaanse schrij ,·er >eronden;telt 
dat er uwee voornarne redenen waren Yoor deze h andelwijze : 
om niet genoodza.aki; te " -orden om door de priesters zware boe
te opgelegd te \YOrden; en de andere reden "as: om niet heti 
voordcd oles 1loop, t.e ,·erlieztn door daama· in zoudeu re Htlicn, 

-en zo meende LUen <lat het .best was, ow zich eerst te laten d~ 
pen wanneer het waarschijnlik " -as dat men weldra zou ster
ven 

Wij hebbt:n geen ruimt<' om een beschr ij•ing te geYen va.n 
de ceremonies die er ingernerd werden . \.\av echter on ve1·a.nderd. 
bleef was: <lat zij door een clriernudige indompeling gedoop;; 
werden. En slecht:s bekeerde ketters werden overgedoopti. Op 
Paa-s-in·ond gingen 1le Katechisamen naar het Baptisueriwn, 
dat een g1::0ouw wa.s . afgezonderd van de -kerk, en werden eersi; 
in h&G \-oorportaal Ollt.\ ange.n. Dam· wer1len zij door de pti&:
ter geboden om hunne aangezicht:en naar het wesren re ke
ren, ou.idat <le 'a.tan in hei; duis~r woonli, hun handen u.ir 
te strekken, en <le dui,·el a.f te zweren a.ls of hij \OOr hen StiOOd 

.zeggende: ·'Satan. ik renouceer u , met al uw werken, en al 
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uw l'racht en al uw dienst. Dan keerden zij hun aange
~chkn naar het Oo&ten. de richting -..an het licht, en 
h erhaalde de gelooisbelijdenis: Il geloof in de Vader, Zooz'.l 
Heilige Geest, enz. Dan gingen zij in de grote zaal •an bet 
bapr-i~t.:riuru 1rnar zij zich geheel onr-kleedden, waarop Cyrillus 
u.itriep: "O wonden-ol! gij waan naakt· in het gezicht \an al
len, wnder om u te scha.men. Gij wa.art gelijk Adam in het pa-
1·ailij.s was, zondet t.e blozen !' · Dadelik, na. met olie gewreven 
te zijn va.n hun hoofd t-0t aan de ·rnewn, gingen zij naar de 
rl.ocppoel. Daarna werd elk gev:raagd of hij geloofde in 
de nuam des Vaders. en des Zoons. en des Heiligen 
Geestes ? Na een t<>estemmend antwool'd, werden zij drie
maal onder het water gedompeld. Daarna werden zij met een 
well'iekende olie gezulfd a.an hun \ OOrhoofd. oren . neusgaten 
en de borst. ,ils H 'n reken •an het ontva.ngen des Reiligen Gees
tt:S. of lie,er de gaven des ileiligen Geesres. gc
r.wmd Chrismata. Her was op d.it punt der ce
l'emonie da.t zij de naam van christen onhingen. ~ad~ 

zij ge.kl~ waren om;Yingen zij des H eren a ,·ondmaal. 

DE GRIEK~E DOOP. OF DE DOOP DER KLEIXE~. 

De ondervinding had de eerste katechizeerders twee ge
w1ehtige lessen geleerd: De een, dat, indien in de godsdienst 
de mensen a.an de leiding Yan hun eigen \erst.and of rede 
O\ergelaten worden, zij niet. gretig zijn om zich bij de Katho
lieke Kerk te laten inlij'en; de andere. dat de toestand der 
kat;,::ehisanten het noodzakelik maa.h.-1:.e, da.t de Yoorwaarden 
.-an. gemeenschap gema.kkeliker gem.a.ah.<. moesten wol'den. 

Ben >an deze eu,e!s, die de Katbolieke Kerk in de weg 
st-0nd om heerschappij uit te oefenen. werd door kleinen ka
<KX hisanten te maken, grnteliks ,-erminderd, .en het andere 
ge.heel weggeruimd, door kleinen in de kindsheid te dopen. Dit 
stelsel, ten gunste >aD> priesterheerschappij, werd ondets-Wund 
dOO?· t.'CD- "ort-hodo:xe" •erklaring \aD de leer van een geloof, 
en ~en doop. (E.fe2e 4:4--Q). De lichtgelovigheid >an een 
hind \\erd bedoeld met· " een geloof". En met een doop, werd: 
bwoeld, de doop van een jonkske dat nooit mocht herhaald 
worden, op bedreiging \an al de straffen die het Gouvernement 



126 

door zijn rechters, en. de hemel door zijne getrouwr dienst
knechten, de monniken en priesters. kon uit,oeren. 

Het schijnt of de doop der kleinen-met dit woord wordt 
in dit gecval bedoeld, hinderkens in de ouderdom ,-an 3 tot 
I jaren-her. eerst beoefend \Verd door een sehe van gnootici 
genaamd Cainieten: zij waren een kieine en on.bekende sek
te. Zij geloofden dat kinderen die stien-en zo zij niei; •oora.f we
dergeboren waren Joor de \Ya.terdoop, a.ls gevolg \an de erlzon
de voor eeuwig Y.;irloren waren; wam. zeiden zij ; ''Tenzij ie
mand wedergeboren worde door war-er en Geest kan hij immers 
in bet koninkrijk Gods geenszins ingaan.' · 

Het is onmogelik om t e zeggen, waar. of wanneer, de doop 
van kinderen bij de gnostici in gebruik geraakt. is. en of het 
slechts voorgesteld en of het werkelik beoefend werd. en wan
neer het b'.j de Katholicko ketk ing<:t.Dg · r ud . 

Deze gebeel \erke~rde 'oorstelling van de leer der erf
zonde kroop tapsgemjze in de Karholieke Kerk ,en w3t deze 
leer onfeilbaar 'ergezelde-de kinderdoop. Tot hier toe echte.r 
nog altijd beperkt door de uit<lrullc>like \erklaringen, dat dit 
s lechts geoorloofd wa.s in geval van schijnbaar gevaar Yan ste.r
Yen ; anders moest het kindje wachten tot het persoon.lil kon 
aanzoek doen om gedoopt te word.en; oi alt.hans tou het enige 
nagen kon beantwoorden. Het is echter nij zeker, dai; de h.in
derdoop eerst aan het einde der Yierde eeuw voor de aandacbt 
van het publiek gebracht werd door Gregorius ~azianzen. Laat 
ons nu letten op zijn eerie publieke 'erschijning in de Griek
se kerk. 

De katechisatie-sta.at, zoals oorspronkelik ingesteld, bleei 
twee honderd jaren in zwang, t-Oen hij vervangen werd door 
een rrieuwe tucht die ingesteld werd door bet mon.n.ikend<>m: 
of liever, her. mon.n.ikendom behield de naam, maar heeft; door 
het v:erwerpen 'a.n bet werkelike er in langzamerhand aJ. bet 
goede d.at er in was verloren. 

D e pre.ken \an Basilius, Xaz.ianzen, en anderen leveren 
O¥ervloedige bewijz.en. dat, zolang men slechts •olwassenen 
door de katechisatiestaat in de kerk opnam, het algemeen uit
stel •an de <loop aan de g-eest.eli.kheid grote bekommero.is baac
de. Zij hielden gedurig redevoeringen owr het onderwerp, en 
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>toonden al de oorzaken aan, eu gebruikt.en al hunne weispre
kendheid om ze <;\-eg re ruiroen. 

Sommigen Yerwaarloosdeu deze tucht of cursus aigeheel ; 
-anderen objecteerden dat zij te langwijlig was; anderen weer 
wezen op het ·rnorbeeld \an de Heer Jezus, die Zijn <loop uit
stelde totda.t Hij renminste dertig jaren oud was; anderen weer 
gaYen voor dat zij het niet durfden wagen een belijdenis te doen 
die noodzakeliken-..-ijze moest gev-0lgd worde-n door een 
heilig leven, dat zij beueesd \\aren er nieu toe in staa.n tEc zijn ; 
nog anderen st~lden uit. •ot<lat zij insta.at zouden zijn zich te 
versieren, of t:en feesti te geven, of een aanzienlik offer aa.n de 
ker k konden geven; de rijken waren onwillig hun plezieren 
-te laten verst-0ren, of in gezelschap met armen gedoopt te wor
d.en, of door iernand gedoop~ te worden, die van een minde
re rang was dau een bisschop. · 

Het is een precies beeld van de tegenwoordige r.Je.Stand 
met betrekling het heilig avond.maaL De he
dendaagse preken tot aausporing t.ot een waardig gebrui.k 
va.n het avondmaal, zijn precies dezelfde als de Griekse pre
.ken aansporende tot de doop, slechts uitgesproken met be-
trekking tot een andere inst-elling. 

Het was in het jaar drie honderd een en tachtig, d<~t:. Gre
gorius, des tijds bisschop van Constantinopel, zijn 40st.e re
devoering leverde, en, het uitstellen van de doop sterk be.rispt 
hebbende, gaf hij zijn opinie over de gepastheid van kinderen 
te dopen, wegens het geva.ar van uitstel, en de absolute nood
za.kelikheid nu zelfs zuigelingen te dopen, in geval van schijn
baal' gevaar van sterven. Het volgende bevat zijn eigen woor-

- den:-
"Maar, zeggen sommigen, wat is uw opinie orntrent kin 

derkens, die niet in staat zijn te oordelen ,noch omtrent de 
_genade ·.-erbonden a.an de doop, noch omtrent de sehade die men 
iijdt door het nalaten er -..-an, zullen wij ze ook do-pen~ Zeer 
.zeker, indien ep entg sdhljnbaar gevaa.r is. Want het z-0u heter 
zijn dat zij geheiligd worden zonder hun weten, dan dat; zij 
.zouden sterven zonder verzegeld en ingelijfd te zijn. Met be
trekking tot de anderen, (die niet in schijnhaar gevaac zijn 
van te sterven) geef ik het als mijne opiuie, dat zij, wan-
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ne.er zij drie jaren oud zijn. of zo omttem. die tijd- want da.r:c 
kunnen zij, hoewel niet ten rnlle, enige der mystiese woorden 
verstaan, en indrukken onnangen-rnogen geheiEgd worden, 
be-ide aan zie! en lichaam. door de grore mysterie i.-an imvij 
ding'' ( doop) . 

Gregorius, de aartbisschop van her gehele Griekenland, he• 
orakel van de Katholieke werc>ld, gaf dit als zijn opinie; het
geen een duidelik bewijs is, dat· de doop rnn kinderen iets 
nielli.ws -wru:.. en nog door geen wetten, m enselik of goddelik vast
gesteld was ; en dit- geschiedde in de preekswel Yan de dom
ke1·k te Konstantinopel , de hoofdstad Yan het· rijk, in de >ier
de eeuw. 

H et was inderdaad, onder de omstandigheden onmogel!k 
·n>or hem om meer gezegd te he)Jben . want de gehele rede
voering bewijsr , dat hij mt 'een gehoor sprak, waanan her 
merendeel ongedoopt "·as. De keizer Theodosius, die waarskijn
lik t-egenwoordig " ·as, \Yerd eersr gedoopt in zijn 24sr..: of 25ste 
jaar. Gregorius zelf was 30 jaren oud toen hij gedoopt wad .: 
en Nectarius, zijn onmiddellike oprnlger, werd ee..rst gedoopt 
na zijn aanstelling als opvolger op de aartsbisschoppelike 
uroon. Men wrgere niet dat. de keizer \an zijn kindsheid af op
geYoed was in bet. nice'ise geloof, en toen Gregorius geb-Oren 
ward, was zijn vader reeds een bisschop ; de opinie van deze 
prelaa.t was, dat. nieuw geborene zui.gelingen niet mochten ge 
doopti \'rorden, tenzij er schijnbaar ge,aar Yail sterven was, 
slechts in zul.1:: ge>al mochr.en zij geheiligd worden zonder het 
t'€ weren. 

Hij had in zijn rede•O€ring korr re YOren de moeders be
straft, wegens het aanhangen aan de kinderen ·rnn toverachtige 
amuletten-iets dat de roorru;en de kinderen om de halE hin
gen, t-0t bescherming t egen de boze--hij ried die goede moe
ders om O.ie duiYelse nietigheden af t € leggen, en hen de drie
eenheid te ge, en , <lat is, de doop als de grate en goede be
sch erming. De redenaar gaf het a.ls zijn opinie, dat kinderen die 
niet in gernar van de dood wa.ren, min of meer op drie-jt!rige
ouderdom gedoopt rnoest-en word.en, omdat zij dan reeds in
drukken konden onhan.gen en enige der mystieke woorden na

zeggen. 
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De Lezer zal opgemerkt hebben, dat filer twee gewicht1ge 
>eranderingen gemaakt werden. ]:olang de oorspronkelike ka
tecbisatie-staao in zwang was, waren het niet enige oppervlak
k:ige indrukken, zo~ls die, welke door ceremonies op kinderen 
gemaal..i; worden ,maar i;-p:standelike kenni.s, en inwendige 
liefde tot: deug<l, <lie de ka.techisant aa.nspraak gaf een doops
kand.idaat re worden. De eerste kar.eene;;iese ...-oordra.chr. van 
Cyrillus handelt ui~luii:elik o.-er dit onderwerp; hij -
sprak a.ldus:-

"Gij discipelen van het Nieuwe Testament, deelgenoten 
van >erborgenheden van Christus, indien er een onder u is die 
zich verstelu in het gezicht van God, die bedriegt zichzel
>e, ell openbaa.n; zijn onkunde omr-renr de A.lmachtige. Reed 
u \ OJ!' ~t~Yeir:.sheid, 0 men.s.. u.iu n·ees \an Hem die ha.i.i:en en 
nier-=n proefr. L et er op hoe men...~n 'oo~· het leger aangewor
•en warden; met welke zorg wordt hun ouderdom en hun li
chaam onderzocht: alzo doet ook de Heer, wanneer Hij zielen 
uitverkiest, onderzoeku Hij de wil, en als Hij er enige geheime 
.gevei.nsdheid in ontdeJ..-t, dan verwerpt Hij zulk een mens ala 
-0ngeschi1.-t \OOr Zijn geestelik leger ; maar in t.:gendeel, zo Hij 
hem waardig ' indt, zo sctenkt Hij hem Zijn genade O\er

vloediglik- De Here heeit u crn ge€Stelike ta.fel t-0ebereid, 
spreek toli hem met cle Psalmis": '"G-ij Here zijb mijn herder, 
m\j v1l niet:s ontbreken. Gij doet mij nederliggen in grilzige 
'"'-"irk·n : LTij >oen;; m.ij zachtkens aan zeer stille wateren. ~ Gij 
\erkwiku mijn ziel" ·. 

De tweede ve:randering, die er gemaakt werd, betreft de 
woorden die er uitgespoken we1·den bij de doop . Cyrillus m12ah 
de opmerki.ng, <lat H -,..oor de ka~a.ut 'eel re zoggen wr.c 
bij de 1loop. led.a- katee.hisant mOEst tk Saran a.f:rn-eren : in het 
eerst ill0€H hij de gEhele gelooi.sbelijdecis opzeggen, en Jar.er 
~en \erkorting i:r 'an. 

De afzwering va.n de Sat.an was als volgt : •·satan ik zweer 
u af: gij boze ~n \ITeeJ.st-e rirs.n : ik n-ees uv.- ru.acht niet !an
ger, want Cb_ristus heeit mijn vlee: en bloed op Zich gen.omen, 
0;1u t IBj cioor zijn lijdtn en ste-\en, uw machu kon rnrniHi
Sh . ie dood ten onder in:engen, en mij n:ij makt0r1 • an eeuwi-

: 



g .: L tcll. lk ZW• t-r u ''..f. _·;; ,-:!ir•w"e .:-r. listi;r.: sl<illg: ik 
z weer u a i. gij be<l.rieger. die on ler her. rnorwendsel rnn TI"iend
i:-•·,. • i ~zi.; Lowlt 11kt ail;~ JL .:-:·.-«htigh~i l; die onze eersre 
ou1er5 ,-el'leid hebt tot zonde: '.k zweE:r u af ~a ran, gij dienaar 
CC -:-~::crJc1· .. i~: i:-r r.!:~Ert:c !tt:_,;~ -i 1: ~;: Z\\·eer ai al U\\" ~-erken, 

a!·.:·\· _.l":...:Lr. eL LiW aanbichli" ~ · ·. 

Diti Stelsel rnn Gregorius ~eranderde beide de afrwering 
-v a!} '"' S atan en her. opze:ggcn Yan de geloors-b.:-lijd.:nis, in 
wagd:, lie Joor de pr:esters moesi;en gericht ~rnrden to:; de ki!l
der.:-n. e:i. al n-at nu u>eri1lE:ef ffi\ ren twee woorden. te worden 
Uitgt:o!~l'Ol.:-OD .JOO!" L1E: 1:indel't:!l ah ailtiWOOl'den; het een al;; 
an,-;i:}•~Ll <:1f! Lt: a.iz'>t-ring, en her andere a!s antn-oord op de 
gelc.::;:"'·DE:lijdenis ; beide woo!·den waren gemakkelik uir te 
S I•!" ~-· '--' --0 :· .,-c-1. 1 i:·iei::,-: ~-c'.L•.l ,-.,n dric: jareu oud. De pric-s
tei· : :: '=";: L\\"<~L :·: g!j Saran a:. le- ~ozc en ~c-ede •il·an enz. : 
~t:: ·=· ...... 1 i'i!tLn·o02·.J l~:.: i.l!JO:c~'3--"":-•)!·: ~ ~-:: . ,J~1t :.s: ik Z\t·ee-r a!- ) De 
f'-·i:: ... · -· \ :« ·'- =: :: :()(,::- ~:~ ~!~ l_T( ·1 _:~· ,-~'1.J-:-~· c!!Z· i!.;t £.!!::J ant
WQC~· t.:,,, : :· i;;:e-uo. da: ~s: i.k gelcof) . 

D~ .to-Jp :s een '·"·~n d2 mceiEkste en m.:t-~t ingio~ib:kled.e 
or. :l~!'": =i-pc!! de.-r ~crk-gc~c}-,;e.Jenis. Oc.dcr tLt=nscc te d2 

S<:!.. :::·.: cE l'..k" l l'OC l n ·rlaten en een ar:tlet· fonJ,rn:ent ge.
leg..: :_.·. l i-:r.. was hij veranderlik gelijk de wind. In eL:e Pro
i;inci..: .,:.,,r l cij om e.::!l \er-schi.ll,:.nJe rel.,.u b 0-oderl'l. I " _-\l.::x
:~n<"l1·:.·. ~,. _ .... l i ~ ~j 01)~-=llC~:i:-n iL _1 ~ 1·egcl~ van t:<i:-ll akttdcn1ies..: op-

leidll:; : re- .J et·uzalem t oegedier.d aan ger.nengde ku techisanten ; 
in de n·0.::;tijnen rnn E gypcc: go:pa.ard met het ouderwijs in eell 
kloo~:.:-r; i:c. E.appadcd e roegdiend mer herzelfde doE:"l "'Is h ei; 
ou...b.:mge!! \an een amulet-o!l'. de st c-r>6nde d- hemd re \t-r
zekcrt-n. Tc- Konsrantinope~ onda:geschikt ;;emaa1.-r aan de lisc 
en !.:.-:-: b.:.-drog •an he: ho! · ::en alle pla~rsa1 roegediend aan 
k.r. ler-:-n J:..:: uitn metnde bit::zond.E:r geinsp!..t·eerd t-e zijn : en 
Icll ~:t,\t::tc- Jocr t="C!!. _\.Ll_·ik:t:u1 .;;c gc-nit:: \U5tgc~~c·Lt tr.an de" ~Jgc
m ene ue.Jorwnheid der !Y1 Eruilieid. en \astgestelJ a[s Een ge
\\00.C. i!gemeen gebruik. Het ieiu is, dat zuigelingen zulk et::: 

ft!J'Oi l'c !!oodz,~kdikheid zijn ,·oor ht-t kat holi.:-ke ,,rd,e[ Jat ZIJ 

\E:!."p'.i·~hi; waren ze te 1.-rijgen, erfzonde of geen el'fzonde ! 

)Ii-:~ cell ktizE:"i-!ik hin·l k•, nde!l Lle geEi'telikcn ~:rdcn tee. 
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on.le::cor.:-ng.:cu; met· 1·relgeporen kinderen bou\\<len er. lJegii
tig•t·cu 'lt: H~onnikcn kiocsttr~ : e-n rn~t :..n·mt li.ndt:rtn t_zouls 
Pa:iilui- opmerkr I \"Gr·m._ldl a.,. gc t:,-tcliken kerkkora:: : tlc nood
zakcLkL"icl d~1:c·ng nrn om d e: gehe-le karholieke kerk uir klei -

I >E EEHSTE El::RK \\ ET I.\' ECP.0P.\ ,-ooR HET 
lJOPEX Y.\~ Kl~DERE~. 

I 1,; K iirl,Gli..-k"' l\erk in Sp~nje bcsrnnJ to<: in dt: SscE: eeun-, 
als e:e'.~ nat~onaLe geestelike opperb.eerschappij, geileel onat
h:n:.kt:-lik Yan '°'Uc- uidarnl::e j urisdictif: .: en daar hare geesre:!ike 
get:rr Td uir Je: Yl'<:·cmde erkt'nden p1.,;~ull!eercien zij ook nit:r 0?11 

were<:!!. re ~ c1:c:le:n ,-oor enig ander -:olk. Toe in 1:.E:t jaar .JI I is 
er :=:::-\·:..:. -:. l·ioot tc: \_ '.x..dc~ \~.\i:. k~nd~r1.1oop. iu de Spaanse Katho
liek-:- ~-=-=tk. 

1:~ ;.~:: j:,_tl" \\"Or1_lt ~ i cr gc-zt-;,-L ·1:.--~r er zc-,·cin bi-==sc-toppe-1!. 
\.d '!"·'lcnierr ic ( rir01L ec!~ -,;tc!c1 in K<t:alo!lie:, in l:i rJ<illjt:, t:ll een 
k,_-rL·'iL: - llcr .c \·an ;.1) r,g.::ls optrnkken i::n oudenekenden. De 
\ ie:rdc .::e:;t·l 15 cen o;,-crce~oms~ ore. katcchisilnten slet.::hr ~ op 
P:w~ - ,_-:t L ' i~ ,> ccr-~,,,~~r re clcp.:: u. met uitzonder-ing v:cn ge
vallen van 1n-ankheid. 

I~ _le v~j r._lt: rc.s0l zijr. de onJei·tekcn~ars O\~~ret:ngekomen, 

O!E l;i1'. ivri\,·!.ls. i;i geYc.l -,-an l'1:ankilei<l . indit:n zij zo erg wenlen 
<lat zij wei;;eren t:e zuigeu, zo zij tor ue priester gebrncht wer
den ,lt: c!open, al ware her ook op ue dag hunner geboon e. 

Op deze Yt:rg;.!dc:r ~ug \>'ar.,.u niet cens de bi.ss.:D.oppe:n nm t:en 

gehele Pro,incie, \·eel minder rnn her rijb: tegenwoordig. Van 
een conciliurn \'Hll rk :.d!!<:nl<::I:.e chriHelike kexk was er gecn 
sprake. H e:: waren ze, en ge11ecl onbekendt: mannen. Het kcrui; 
de P&us in z~jn krnam te pas om •an deze ,-ergadering melding 
t e ll! <.lke!.'.. on1 ·le ,.oc h'.ju t-c ge-ven uls 1'\afr hij op ilit tijdperk 
het hoofd rnn de gehele christelike kerk o•er de gehele wereld. 

Th:z.e •ergaderh1g \·an zei;-en bi.S<:hoppen werd belegd noch 
door de koning, ntX'h door de Paus , r.och was hij of zijn afge
rna.rdigde regenwoordig, noch werden de besluit.en t,er zijner 
goedkeuring rnorgclegd, en 'Xaren dus rnor de Rooms Katholie
ken van geen kra.ehi ; en bet zeUde geldt ook van. de Oo:>"i::erse 
en ~ikaanse kerken. 



Dez.:: ·vergadering le,ert het bev.~js, dan nc-g in 517, ::l.:ch.:-s 
ziekelib:e zuigelinge, indien zij niet m~l' zo&en, gedoopt werden, 
zo zij >oor din dod i:ot de prie:srer geb1·aeilr v.erden, en d&.t 
her; Ju,; nier eens Je gewoonte n·as om zie1:el:l1:e kinder kens te 
dopen '. Dit heerr nog ciets mec de besp·enging FE dotn · zij 
v.ercl verse eeu\\·en daarna venneid. Dir is een dui0Jelik bev.-'i js 
Jar de Spanjaar.1en Yan de t.e~luiten Ya!! Cyprianm en _\ uz-,;s 
t~nus omt1·e-nt de kincle::·lcop nie~s af,-ri2ten: 

\\~at l'rp.ti{~r:u~ en J..ugt~$tinus i:-01: :..J rnoehte-n bcdoeld 
ilebbt·ll, Jt: eC.n rt'i.tt t~ ~~sd~U ~ ~!l i..l~ and0r dour ht:-t dopen 'VlUl 

i~~ lei:l;:t:!l~ ~.:_. Lt""Yt:lt-n. oi ~o~~ (.JD~ zt~lk ec-u pr~=d'"---rijk zleh rr10filt 

'- '"r" _- :__·Jleu hebben cnde:t enize oi::b0l-:encle <:n 011be·:lu:J..~,_L~ 
:!lCL~:ike!l. . - ' 

Z!":k~1· !S nc-: . 
lll~~~J.~:~ . ro:-~i~~t CT' in .. -12 83tt: -.;·&~1n· .::-en ~ebc-u.:·reui~ p1::H!.'::"5- YO:lll 

'-lie b.~1.:.\r ktc..r!:.r gaI, E-r: \rtgcns b.~1::.1:: ~tut -r-oor defpotiese prinsf-:t 
deed. ing&.ng \i.ndcn. 

In ·1e a s tc- t:tll\Y stied Pepijn, Je: rnc, ::;;poedige OYE:rwel·:ii
'~d· "a'.l <le mx.n rnn Frnnkrijk. en ·.1·c-rd hij opgernlgd door z'..jn 
zoon: I~a!.·1::l de L~ron.: , ce_rsr koning \ctn Fr.:in1::r.:j.k. c-~ lazc-1· kc-: 
z21· \·au Lr.:u \\-~,:e!l. een omec:htYaa1"t.lige. zeJelozc Ell f.;llJc·l
d ors t iQ'E: nlcill ! 

Ht:: \r~ zij!2 ::t.:-Ht-rkuntlc- zij!J n:otpen be zig re L')i_:, L.:11 

met buiMnla.n.<lse oorlogen, om t6 .-erha<;dt:n dar zij pcc;i1.':'-·i_: 
zouden. e.anwenden om de aigezet:te koninkji1--e i amilie •-= 1:.:-r-
3teHE:r:; ~ij ze<:i:.t. 21 .. zij11e hterVikhci<l in zLeh d~ onrs;cht~~:.~1r·li;e 
macbt, dit:: z~jn \ader O\E:l"\\eldigd h;.,d_, -Ce Ye~·zekere:n , er! zij1!e 
vn;rwi..nningen re •·olwoi2n e!2 uir re b:.:iden. Her wr..;; ..-oorrra
rndik met d.:ze oogmerken dar tij denig jaren lang oorlog YOt:l' 

de met J.c- Sa'.o:~u. De Saki't:n wa.r.:;n dt:SLijds uog heiJcrren. c-n 
bem)onden her grotcre de.::l ':ln Duit;;land . Zij waren een moe
dig F·lk en hadden hun Trijheid hsrt;;.t()(:ht2lik lie!. Zij l,iHl
dc-n destijds ~c-n beh-wame t-n dappere ger:eraal, de beroi:::nde 
v.; ilde1::ind. 

Karel besloot de ~aksen ten onder te breugen, of het ganse 
vo1k uit te roeien. \ oor een lange i:1j rl kon hij dit dcei niet berei
ken; cl<: moedige \Yildekind rnnd a.lt:ijd miJdelen om zijne plan
nen re n:-r ijdelen. Fin<lelik rroi nij eeu middcl dat \\'ildekind 
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onr:E~oedigde, orrnlat zijn memen er door 'an hem gescheiden 
werdo,n, en <lat een algehed einde aan de oorlog ma.ahi:e, en het 
gehele rnlk onder hec keizerlik juk bracht. 

Hij '.lal ru;.melik Han i1er gehe-le \Olk <le vreselike rnsselkeus 
rnorge·o:relil om. or rlom· zijn troepen ,-ermoord te worden, oi de 
sp,.r(115 \~11 huu lc\·t:n aan te nemen, op Yoorwaarde dar zij de 
chris;;2lili:e g-odsdiensr om helsden, door zich te lai:en dopEn; de
su·er.:~e wet:ten zijn nog in de kapitulari~n, die hen op dood 
sn-,1t w rpiiehtren zdt gedoopr, te worden en op z1rnrc- boetE: 
hu!: '.-:in.<let"kc-11" binn.::i: een jaar -v:in hun~geboorre k dopen. 

\Yildekind suond <lit lang tegen, want zijn ziEl ...,-as t.e >er
he,:rn i=Il re edel om lafb.artig een g~diensi; aan t.c nemen, 
die :.em Yerplie:hne >&n zijn gelieikoosde nijheid afst anJ te
doc-n. rn do rol 'an cil:an re spelen tegenover zijn eigen kinde
ren. H efaa::: ! ein.delik was hij ;:och ve....rplicht om voo...r de.ze. 01er
!J t:.t..::-~r r0 zy~·ieht<:"'ll . U!J 1..lezE: 012.l"'e<:hITa\.:ttlligc· cu \Yl't::~1aardigc

wijze b.eeit Karel De Grote de Sa.ksen, Priezen en d.e Rllllilen 
(Duit"'3ers ) , ten or..der gebracht tot de belijdenis \an het christe 
lik gelod Zijn keiza·like majest-tit heefi:, de zaak mer y.:;E:[ 
be-le.id t:n omzichtigheid doorgezet. 

LJj!lC: ::Ufl.jC-Stcit hc..J gE-hOOl'd rlat. Llt- gcEStclikett c ell be:et'E-' 
rr-e-; k.::nc"i:en om l:t:-c r:uerr.sdc.m te temme.n d.an door miLldel •an 
oorlog. Gernlgelik raadpleegde hij al de ·rnornaamsue prelaten 
(priesters rnn hoge rang) van zijn iiljd. De >erroaa.rde Almn_ 
rrn _-\uglo - ~ak::;.21· _ rlc: etbt Yan ('anrt-rbtu·y _ \\·as zijn \-0-crua:t!l"t 

ste ~·aadgHer. HiJ ontbood hem uit Enge.land, gai hem boYen 
andere •erhogin gen heb be:::tier -rnn c1rie rijke abdijen (kloosters) 
zo<lao deze ma.n meer den ill,Ol.lO slav-en had, die rnor hem 
arbeiddai. 

Hij verdedde het gehele land in gerieflike di::rrilien. 
stici:!.tte kE:rken en kloosters, en gaf heb bestier in de handen 
d.:.r ge.;,:-;reliken om b.et rnlk te temrnt:n: " ·ant ht-rrogep, konde-n 
he;; -rnlk niet regeren. Voor dii; doel begiitigde hij 'ele gods 
diensliige gestichrerr, rn aan elk bemaal--t-e hij de grond >ier 
mijlen in elke rich.ting. Hij sti.<Shtte bisdommen, die sedert di.e 
tijd rnrstendomrr.en gewordtm zijn. In het korl huurde hij de 
monniken om de rner:sen te temmen. en deze rijke begiftigin-
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gen waren de prijs waan·oor de priesters de vrijO.ei<l ,-,u:. hei; 
men,.,clor i '"rkoch;-en. 

W au kon in regcringsh.lllli;; Een slimmere Conp de main zij'l 
dan om Je kinderen rnn eeu geheel i;ol..k. die bi.ru:le!!. wemige 
jaren \lt1t \Olk zelf uitmaalcen, eenklaps in <le handen 'e .sre!
len. ,·:m een :;luwe geestelikheiJ, die tenrijl zij door cie ki.ud~ 
ren nrn n-ije burgers op re •Ot"den in ge1Yoonren ~:an dienH
baru:heid, hei; n-erk deden >oor de keizer, en terzel.£der tijd door 
hun ij11ele e;1 weelclt:rig•.:- leYens11·ijSt- \001" altij,1 :t::~hLl;e!'\;: 

wenkn YAU <1.: 1:r·oon : 

H eu was met ptesie.s hetzelide doel •Jar cltJ keizer Keli 
SUl..nmjn, noege:r dezeliJe ::-ootu mensen b.mtr•le \Oor .... en ;eE::S
t elike militie 1_1and»eer) : maar daar zij nu deze hanJd \erbe
terd hadden, door de zuigelingen :0 grijpen. ilad .Kan·l I1e Gro
t e ongetwijield het be;;r-€ -mu de koop'. 

Dt-ze handeimjze ka.n uiet tloo;:- ongdo,igen gel:•ttfil.~ ~·or. 

den ak een argument regen de e:hrisr.:-nneid. '\\am; L.,.r li.atholi 
cisme i-; uit:?t e:hristelik, hOE»cl hew zie:h die uaam Yal,,elik aan
mati~. :\I. Voltaire zegr;: ""De gese:hiedenis Yan 11.::zt man is 
E:t-ll n1u <le st.:rk5t-e be\\·ijzen, dat sukses onrecntnt:m{igheid 
heiligi; '7!1 mtt ht:erlikh0iJ. kroont: Deze rnau. •ll!:: -noit.et~ L:o-:tl'-' 
\ ergottn het>t't. zijn llc\en \an llun ,·,-tdtrlik .,.:·foe., .. [ t•·. tvlr,! 
hee.ft, en >an bload.schande 'erdacht werd. is doot> de Boom..c;e 
kel"k opgenomen onder het geta1 hfiloelo heiligen! 

Daar dio pfan zo uit-sreh·nd geslaagd rn1s, werd h ·r ·lror 
andere prin.sen in Jeze en In re r e t:::eurren gevolgJ; .-n Dt>n t:
ma.rken, Zweden en bijna ht:t gehele noordelike • kel ,.aL Eu
ropa. werden op d,;ze \\ijze binlkn de perken Jer RooUl.5 Katho
liekt::: kerb. gebra.:h:, ; dl zo \\i=rdt::n er ,-d.,. 1.:-n.-u,, gt::l"e•l. rn,1ar 

ten k · re n.n i1et >t::rlici nm huu go<l.sdie-nstige .:-n po!iti\:kt: 
mjheid! 

In die dagen strehe Pol.on zich uit \an hen E.aipan es ge
bergte rot aan de Oo;;;r. Zee. t n \all Pruisen tou aan de ri,ier 
de )." iepd.·. In 11e twa.,ltde eeuw 1;\·;:-rrl tlit ded ,·an l'o1nmertn 
{~oord Duitslandi. <ht: a~-w Polton :;i·enH, ,(oor et-n n·uest Yolk 
bewoond . • Jar zijn b~rnan rnn1t i.n •le jaeht·. YiS\~CJSt. en in u 
piun te1"•"1 \"all huu burc-n. Polc:::;lau~. <lt::~rijll -;;. H12no;.: \all 
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'Poltn, had hen dih'>els tt:rugeslagen en \enlra.gen l!lE:: :.dl ge
-sloten, maa.r, daar zij ze ner zo lmg ecrbicdigden als !le: brn 
van pa;0. kwam, hielp alles niei:s; er k"am geeu einde ctan de 

_ gi;roop t-0<: i:H ffi_ 

Eindelik o'erweesrcrde hij uet: gcnele land, srrar.:e de 
sehuldigen mer. de onsehuidigen, doodde ·s duisen<L rn nam 
8 duizend ge,angen, en de i·t:st- J.wong hij de .-retla;-YoonHar
dE-n aain tc 11.::m.en Jic !iij hen a~tllbcod: ecll \ctll i.\·~~i~c \Y ·t - : dJ. !i 

_zij ·..an a.fg-Od.erij m0e5ten afstand doen, en in de christelii;:e 
-~dsdien.st moesten gedoopt women! 

Hij ontbood een zekere Zweed, met name Otilio, d.estijds 
bisschop \an Bamberg, om !1en in d.ez.:: onderneming r'= ht=l

_pen; hij droeg al de kosten ..-an deze onde.meming, en zorgde 
vcor Folken . ti.ssistt:men enz . De bissehcp uam J.,.ze t;itt!orli
ging aan, en ging op zijne re~s, rnoraf-gegaan door gicIBcll, be
.geleid door wachten, •ergezelschapt door drie !2uispredik~ 

• <•11 de Herrog. ;:ommige :olkc·i.!. eu ei:-n o,-t:r::;te \arr het i.c:gt:r, 
_genaamd Pa.ulicius, t:en moedige en welsprekende man_ die 
huu raai H:l"StonJ, ell 501115 prt'1:likte ; h.ij ging her Ian l door ' . 
Jeremie en dopende, en Paulicius bewees hem de gewichr.igste 
dio£-nsten. 

Othos wijze \-<ln 1lope11 \Yas al.;; Yolgt: · · Dt-zuiki:n Lh, OYt::-r

-e;:,ngekomen waren om cb.risuen.on tt worri t:n. plaarste hij ir_ de 
kateehi::;fillten-sraar . .::n ou<ler\\ees hen Zt:\-E:D. d.agen. f)<1arna 

_gebood. hij een vast-en van drie dagen. 
Tor YOOrbe1·eiding nm dt- Joop lid hij zt:er grote r.olihen 

(of kuipen) ma.ken, in de grond plan.ten en met wat~r >ullen . 
.liij ma.a.he d.rie zulke dooppoeien in elke plaar-s: een voor man
-I?tll, een >oor VI'OUWell, ell ~Il: YOO!' kinderen. ffij omringd.;; elke 
.doop-potl mer gordijnt>n. ge!ijk een tent . \ranaeer hij kn-am 
om t-e dopen, plaat>Ste h.ij de mar.Len op een zijde. en d-:- rtou
wen op de andere; dan predikt~ en leerde .hij hen, en daa~ 

-onimngen zij dit sakrament. terwijl zij zongen: Gelijk H :n hert 
sehreeuwc naar Je Kci.tcrstrornc-n, alzo se hl'eEUll""t mijc zitL tot 
:C, 0 Gocl '. J.Iijn ziel dorsz, naar l>-oo. w.ar de lc->enllc- 1 >-·:id: 
w anneer zal ik ingaan en rnor Gods aangezieht 'erschijnen"' 
;(Psalm 42:2, 3). 
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Xa he~ zingeu ging€:n zi.j een >oor een binnen de gordijnen .. 
vergezeld .an ab.Si.st..::nren, die hen behulpzaam wi:Uen in hetr 
ontkleden. Zodra Jit geschied waE, '.\erden zij nsah-t gedoopt 
doo1· .,,.en drie'ioudigt: ontlt:r•lomp·:ii11g Zodra :(ij Ltit b,,.t warer 
kwamen werden zij Joor de assi~tent~ geklee<l. en 1.-wa.men zij 
uiT; ";·an achucr de gordijnen om plaat-s te m aken voor andereu_ 
De ge..~hiedschrijver merh op, dat b.et alles men zulke ode, 
welvoegelikheid, e:n zorg •oor hun gemak verricht werd-want 
Otho had gezorgd Yoor vuren, uit oorzaak van de 5vrenge kou
<L:--. .lur '1"' uirn.><:ring c:t· Ya!: tot g-1·or.:: eel' \i:rsrr.:-kct: rari_ dezc
aposrel > SIB Pommeren ! 

De beClienaar stond niet in het w:iter, maar ache-er .Qet gor
cliju "·aarschij r tik •• ,,n le :rnitelLka.!.: Lngs <le Jovppod of il.;i; 

baptisterium; "anneer hij D.oord.a dao iemand de trappen afge
gaan was in het water' dan :sehoof ni} het gordijn op zij. lt:un
de O\er de rand nm Je rohbe, die omtrenr; rot aan zijne knie
bo>en de grond was , en doopte dan. de persoon onder, h et ge
wone io:n:a.ulic::!· uitsprekende. " 

De P.oomse li:a,tholicke €erk dcopte dus 1ng in de i:w.'.laEde 
eeuv. !:are doopskan.didacen door en.e dr ievoudige onderdompe
ling. i.n '\"E::t:schilleude bspt:isLE-tiu.ms. Diakones.~n. dusgenoemd, 
(Wdil~- er \\-~1t'C-Ii ~\rC-c kifu' :Odl. ecll • OOH die Ut:hulpZ<itU!l n-aa 
bij goJsdien stige wrrichtingen) a~ist€erden d:= -vrouwen bij Je 
doop in hei; ontkleden en kleden, en dikwel.& bedienden zij z-el 
•·en de <loop aan hun geslaeht. Toen de doop door onderdon:.
peling in onbruik raakte, ' crd»een ook de benekking ·nm dis.
kones. 

OORZAKEN YAN DE UITGEBREIDE iOOBUITG!NG 
VAN ZUIGELINGEN-DOOP. 

Van vele oorzakem, die de doop Yan zuig-elingen besp<>ed.i.g-. 
den, moeten genoemd n-orden: z l ) De westa.nd der burgtr
llasse. Zij waren absolut-e shl•en ; zij hadden geen eigendom, 
en maah-ten gene aan.spraak op rechten. H et hoogs-i;e recht, dai 
van oordelen en handelen in de godsdienst, dacht niemand aan. 
Hei gemene >OTh: leefde onder het reenstel~l : a.lie eigendo:n. 
beb.ooril.:: a:nn Y0l"5ttn err he1"rogen. Deze roc -rnnd 11··,'; in i:leze-



tij.J ~llger!l~c-n in Eu.topG . Een !Hlt:f:t \·au CJilllcotLll·i.ngbai·c tluis
terr.is bedeh-t<t hen. Ber rnlk ken<le ge~!l andei: godsdienstige
pliebr, Jan ondenverping aan de prie-sters. D e godsdienst werd. 
b.:::;e:touwd 3-ls het uirnluirelik gebied ([er prie:sters. ~og tot on-

.._____ ~!l.i1_iJt:-i~k Yrju1· 1lt Bc-Io1-n12tit:' . ~O·c!~ 1lt .gt:c~tcliken zich begon
!lC~ ::c Yct\\·a:.1tdigel..!. c:n tOL L~kc:n ~~ -~11r~!..:e11. ~Ya..s hun raal en 
toon die 'an heren, clie orders ga1··=n aan b.lm sla>en. Kon zulk 
een voi4: kiezen of zij bun kinderen zeuden h\ten dopen of 

niet? 
(2 ) De tweede oorza.ak was de god:3huizen der monniken~ 

De monniken en ge uonnen Wal:ell 5c:hijnbafil' sc:herpzinniga 
mc::.:---t:. Hun hu.izc-u \'i:~u·~-n <tHU¥e:!.h1t~e \':0ningcn. En zij w:.i

re~ de enige plaai:sen -.raar de n-ei.cige gt-leeri.The.id -rnn die tijd. 
te •.-inden was ; zocb.r zij gehele >olken opYoedclen; en, daar 
kir.Je1·cn. bcigzaam r11c.tt:"riaal zij11. l~:HflE-!~ d1._· : htorleu dcr inon
n ikken ml bezit ·rnn hunne ge-!Tioederen <:n was heu \OQr de
gte$reliken gemakkdik tun al-):oiu:"' l1tt-1·schappij on:r. hen 
te bevesrigen. De eerste christdike monniken onttrokken zich 
nit-: aan de mflatschappij YOOl" nui:n=loze lediggang, maar offe!·
dE:n zice op voor de uir-0efeni.ng 'an godsYTuehi:, t n werken van. 
weidadigh8d; Ef:n .,-aarvan on:::, om de onkundigen, vooral ki.n

dere:n, te onderwijzen in cie begirulelen Yan de katholieke gods
ciia1st . Zij leerde-n hen Iezen en z:ingen, en ga>cn hen kleding 
en voed.Eel >oor het l&en. 

Zij had.den ~ee soorn~n l;Cilci."'L: eer:. YOOt (lagsi:·holicrt:n,_ 
er: een andere 'oor jongens en kleine 1..-inderen die- in de kloos
t.ers µoonden. Sommige zuigclingen namen zij op z-0nder enige
gifv; andere on rvingen zij van de ouders als oifel'gaven ; dezu.1-
ken »Erden door behoorlik ondertekende dohu..rnemen, met hun 
erlgoed ter hunner ondersi:.euning aan her go<lsnuis overge-
maa:kt_ Somtijds koeh:-.:n zij kinderen n m de heidenen, en na. 
ond.er\\ezen en ge<:.ioopt te hebben. zonden zij ze uit onder hun
ne stiimmen a.ls zendelingen. De zcergel€€rde Katho!iek. Va
da- }fabillon, voegt er bij : da.t kinderen in de 5de eeuw op zes 
jarige leeftijd gedoopt ;>e;:den. 

Later werden er wett€1 gem a.alrt die de rnonniken nood
zaa1'ten hun oa,;:r:,rd'i1m1s n.: 'ClT"ietig-t:n . e-ri !inn kate<!hi-
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santen ,)e bi.;;se:hoppen ten 1l oop voor r.:.: s tellen. Vari d::iM d t: 
gewoome om de be.-cst iging -rnn lidmaar&:hap,- im1iEn de b i;;. 
sehop zeh doopr2--terzt:liL1enijrl r.:: 1l0t-n phtars,iri:'1eL. ;naar 
indien iema-ncl anders doopre, dan E:<:rsr na de doop. D i r aa,1-

hangsel rot de cloop ,·a.ii !1c:l1 Jit\ jaren \·au ollllc'r"dlei11i1·-; i,ert-ih 
hadden , \"iel in onbrui.k gE;durEnde Je rijd van .Karel •le (jrot-°. 

toen een dee! ·rnn de KatLolieke kerk de <loop na en e persoon-
Iike gelooisbelijdenis afliet. _ 

(3 ) Ene dercle oorzaal: was de YerkeEi:de voorstelling van 
de leer der etfzonde . 1:.:1· weE:d gelt:erd. dat alle ongedoopt~ kiu 
derkens ouve1niijdelik \·oor 2euwig W!rloren gingen ,; dit· 1>erd 
op de ijzingu·ekkemlsice wijze afgeS<:hilJct»L D.:; i:ue:hr in pl'i 1ate 
-scholen ZO\\d uls oud~ .Jt: gehelt: opper ileerS(:happij was on
'\""OOrwa.ar<lelike ondt:r»&rping a.an hogergeplaatsten. Oic.derwer
ping aan hen '\\"a,; 1.lien.st aa.n God. D.:: gesel en de roc-d2 ward 
der jeugd rocgeJiend. en \·erootmoedigende boere a.an ,-ol;;·asse
nen. H oe kon et:n geest Y<.'t ll onderZOEk onder zulke ongunslige 
-0mstandighe<len bl0tien? 

(4) Enc nerde oorzaak was ;Je grote aannaag om kinde 
.ren. Processies warcn de >oornaa.ruste t&nwons rellingen. en ge
.zang de voorna.:Yns~ diens t , in de Rooru£e Ker.k. De Kapelien 
Yfill koningen,_ eJellicden, domkerken, kloostr:rs, en bisschop
pelike kc:·rke~. dlen lrn1l,_len hnn koren van koorl-;!'.;;pe-c 
Niemand werd oohter in een koor opge.nomen ¥oortlat hij ge
doopt was! H et geeft eigen-scha.p cl.at dit de doop bespoedigde. 

Oe armen \Varen gretig om met zulke p laatcSen be--;riend te 
worden. om huu kinderen rt- kunnen beYorderen. Een g-oedo 
-sr<em was <le zekere weg rot het maken van een forruin. H et 
was in .olk geval ~-~n aangerw.rne uirkomst YOOr <le 1.in.len·n en 
~n gror.: Yerlich ring rnoi: de ouJers _ He-r geral kinc:leren dat 
voor dit dool opgenomen we:rtl. i::o tijna ongelooflik V-el en rezen 
jaarliks Y3U t1e 1aagst-e toesrand van armoede tot r ijkdom, 
waardigheiJ . :;emak en ruacht; en. het is nieii te verwonde.ren~ 

-da~ roen de kinde.rdoop de cn.ige deur ward tot verhoging in d~ 
ker.k. qlic s.zandcn Lun iamilii:'.n zochr.tn in oo dri.n.gen'. .1!..~n. 

r egering, die: aan de eerbiediging Tan ha.re i;hc-orien de grootste 
.belon.ingen :i.ehen1rt., en hen die ze weigeren t>; huldigen. met 



<le zv.arsre sa·affen bezoekt, kan nier. anders Jan \OOrspoe~ 
zijn, onJer enig volk rnn het· bedonen m eru::dom. 

( 5) Eue and ere oorzaak n-a.s de a1·moedige :oesrand der 
·Qnderge.,chih.-te gee.steliken. Dt: -q-er; n :rbood hen rt: n·o1.:"en; 
m aar -zij hadden om d...::ze rc:K1En nieu des re minder J.:inderen J 
\Y<1<.n: (k wet \·an Karel ,le Grote. .-he L•Fl-:cren 
dwong binnen et:n jaar hunner geboone ge<loopt re 1ron:len, niet 
Tan J.:..r~=tchi: wa~ . claat harl 1_lc- lo::-barnligheicl •ler ge:e~Lc-li,·: •,· ic le-
2 eiide uitwerking, zel.fs een opperdakkig owrzicht- Yan 1.::: t-0<0-

~mncl \an Italie gedurende de lOde en lai:ere eeuwen, zal dif; 
duidelik bt:wijzen . 

In de lOde eeuw wa.s Je Rooru.se 1:erk- ouder •le ::ib.;;olu:e 
h eei:seha.ppij 'an en.:: zekere TheoJora, dochi:;.:r -.;an een Ro
m.:-inse i-aad.heer; en algemeen bekernt wegens haJ:e ouge<xn·
loodfe EE:fde-beHekhingen. Zij had d.rie kinderen, Sergiu;0,. Th.'
o<lora en }farozia. 

He-i: pauslik gezag \Yas dest.ijds een rijk k.:rkelik arniJr : om 
de bezining er \an tn~rd Rome \·cn-uld mEt misJ:idEn. Toe:n 
S tefan.us de V stierf '' a.reu Formosim.:, de zoon rnn cd1 prie•>
ter, en 8ergiUE, (_de zoon 1 an T"!:teodora) kandidat~n. De part1j 

'"Van Fonnosius wa.s d"' st2rks;:e, en hij werd ya·kozen. Sergius 
hield ml in zijn. poging om 11it ambt in bezit te krijgeu. Bin
neR een korte tijd! stierf Formosius, &n zeven van zijn np
'!lolgel!S! En toen n·ewl SH·giu;; gekozen tot Paus'. Hij ha,l zijn 
-verkiez.ing geheei n .- fbnken am1 zijne moed.:>r Theodol":: . Hare 
t\\ee docht.::rS \YaTt'Il EOg t'«l'loZd tl<ln huu Ul0€•[er. :--ergiUS 

.let:fde met ::.\Iarozia, en zi.j had gedurende zijn pausschap. een 
zoon rnn hem, die zij in het palcis oprneJde, en die later pans 
wem! 

De lezer mene niet clat clit een. alleen.srn-and ge1·al i::-: 1·en-e 

-daar-van duan, maa.r het i5 re pijnlik verdei·e aanhaiingen te 
m aken, wij hebben sleehts dit als een -.;oorbeeld gegeYec, om
d.at wij het nodig ~hl:en om r edenen die l<1ter zullen biijkcn , 

dar, de lezer kenni5 zal dra.gen rnn ue tees.ra.n.-1 dF:r k<:""rl,:, ·1ie 
.kinderbes-pren,,,oing t-0t nuchr. had. 

Een ieder weet dai; als zij die in hoogheid 7ijn. ls.ag e>n 
.bedo~ven zijn. zij de gehele .;;rreek en het land u-aar zij won<'n 
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steld '' aren om n ou"en re do pen ; nu echr.e-r worden zij niet 
meer :•:>cgeforen om re dopc!L omdat her dopen nm .kleinflL 
Lun l:cI!S"cL O\·erbo<lig rLai.ikt: ~·allt er k niers in de naah· 
heici >ar:. kinderkens nm her nouwelike geslachu. dat: de b1: 
scheidcnheid kwetsu" . En hij ...-02gc er met waarh eid hij, dar .,.~· 
in le: .:--::1·He gemeente n-ouwe:n o ude:rlingen waren die 1eerdeu . 
zowel els y:·ouwen diakonessen <lie d.oopten. 

t.o: . On,ler n og \ele an•lere .lll:ge:n die door deze >"er :mde
ring :i: onbrnik gera<"lli~ zijn. no.=men mj nog sl~hts een: 
He1 w:1s de gewoome dat katecl.iisanten de week ,·6or de <loop 
cloorbracb.ten met >asten t:n Lid<lt:n en 1le bijwoning \all preek
diel25te!l , =!l. zich rnn alle \·ermaken onthielden, die anders ~e

o.)l'loo:t .. l ·,\·aren. zo als z"i::mmt::'.l. ';eZocken aileggcn . en ,[-;·. 
g~li ~-e iuccr. Door zuigelingen-doop t~ d!r alles- in onbrU.:k ge
raa~-:·. 

Op Palrr: -Zonda.g. Je .:e1·sE: Jas: de~· week \OOr Pasen. 
rnn-:l er 2en p1echrige 1:.ooidw&~-"ing der ::::.~cc~i,,;;tmen pl.:i . .ns. 
P·llli..-ZoE•lag WE-I'd. de1·lu:ih·c g"d".0t-ir·l: (' apitila ;·iun:. . de cl&g >an 
i:.oo:dwa;;sirg ; wam op ,lczt: dag u-erden de karcchisamen diE 

~~L '..t1. _-,:, rii l onJdTtchi: c.m'~'' ':"t:n l.:a11Jeu \er~lJ. eu le 
za1$er. lie be>ocgd bernEder:. "·erdc:n , door deze cc:remonie r-0e
gdaren cm cleel te nerner. aan de we.:-k >ill ::;p;;,ciale die~ren 
gc:hoUtlcn ror •oorbcreiJing 1·an de J oop r.:rwijl de o>erigen in 
dt.- i:ar..:-c:ni.sarie-staat moesren blijn::n rot op de ,·olgende doops
bulieniug, OI t Otdaii zij meer kennis b.a.ddt:n Yan de christelike 
leer. ea vol bewijs gaven van een d$like bekering. 

D'=' ;oc:L1gc-.keur•len werllen ~cno.::mtl cornpHellren. Xie
IDfill.·1 Wci:..l g.:doop: J.an rlezulken die a.9.IlZoek deden, en Il le 

mana \\"c:-l'd '°'"gela.ren aaruoek re doen, dan dezulken die \er
~tond-s!! war zij begeerden, of \\uarom zij a.anzoEk deden. Ren. 
kompetent berekende iemand d ie aangenomen oi goedgekeurd. 
was. en die aa.nz-Oek gedaan had om gedoopr re worrlen. 

Dez~ hoo!d\\~ing was een s~mbolit:Se YOOrstclling, d<:.t 
Ler ,·:r:.tan ,l •an Je kar.:.::hisant die aanzo.:k <teed. gewas:-::.:n 
was '1i!2 \o?rkeerde denkbeelden, .:n door kennis verlicht was. 
H<::U i-5 11us mt?cr d<in n-aarschijnlik, dat d6 prenten in <le bap
:i-,ttrilllns (<l.oop-gebouweni. waar de ene man ·rnorgtsreld~ 
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wordt :tis \\at.:r gi~tende op het hoofd \-an. een. e.rrder, die naakt; 
in ee r: rinE·i'. of cen doop-potl, tot aan de borst of schouders in 
; c-t ;1··«t<::· \Ya~. een i:Ymbolie:Se \·oor,;telling is \an rle doop rioor 
in-lowpelii.lg, 2n •an kompt:t-enrie ot be\0€gdheid m.a..n-., ge
loo:r. i.:eiligmaking en n ije keuze werdrn. aigeschilderd door 
o't:rHor::in;. De l!iYier een symbool van onderdompeling, en. 
het was.."'€11 van het hoofd van kompeten.tie of bevoegtl.heid. 
1'oen Je doop der gi::lo>igw in onbruik raa.kte werd deze cere
monit- nan.rn.dik argelaten; wam de betekenis er >an \\·as · ver
d\\-er:.en. 

Het wa.s de gev.oonte chili de bissc hop onmiddelli.k >6or de
bedie11ing -des doops p:·cdikte . Er zijn ...-ele zulb:e rede>ocringen 
k .._-:c:,_[c!l. 1iie ae l,:erk-Y~'.c(ets Glj zt.tlkc- gdegen.hECt211 le \·ez.-<len. 
De p:·eb:en b;.;,dden t<:-!1 doel om de ieer des cloops t e ...-erklaren, 
en re t:e-.-esri..gen, en de beJiening er ' '"=m te !·egelen . Onmiddci
llk '(:.~-Gti~ ·le door1 ~to:ii t~n Je l.\:~-tndidtireu rtXht op . hit:-\ CU .hu!L 
.handen omhoog, renoncE:erden P.et heidendom, E:n alle l05ban
clige en misdadige 1Fenswijzen, en beieden hun gelooi in he< 
chrisr.cndom; daarna ,-erwijde·den zij zich, on tklee<lden zich, 
er~ ging.:.:i1 da~ in htt o;,\ater. 

Tege.!lwoordig "ordt de preek O\e!'. de doop meestal nage
late~, omdat zij OYE:!:oodig is, en de weinigen die het nog doen, 
ricfoeu zich niet tor. i:!.en (de zuigelingen) die er het meest be 
lan.'.'. bij hebben. Bij zuigelingen-doop wordr heu renoncer:::!.! 
rnn de wereld hei; viees en. de dui...-eI, en de ailegging van een 
geloofsbelijclenis, ,foo:· t':'Il plaat·svt:rrnnger gedaan zond.:r de 
kenni" of rnestemrning \·an den bctrokkene persoon. 

Het wa~ de ge>;';oome om na tl~ <loop de \oeten te w&.sse:i: 
<an de nieuw geJoopren. hen mer \-.;-ekiekende zahen te zah ·en .. 
een wi: '.deetl aan te n·ekkeu, c-n (E om.kl:"ansen, hen re groete:n 
met een kU:E, hen tc ,-trkwi.kken met melk, honig , en wiju,. 
hen ge::oc.henken t-e gesen, was-kaarsen in de hand.en te gen::n,. 
en tfarr de· :32;,~·~ p:3:-ilm re zingen: · -\\-el.zalig is tle me!lE, 
die de Heei:e de ou~crechtigheid nitt toErekent:, en in wiens 
geESt; geen bedrog is.'' 

D ez.e alle waren uitdrukkingen die bij zulke: gelegenheden 
zeH gepa..<:t waren: maar toen zuigdingen de plaat<> innamen: 



aa.c h.::r- oord~I Jer ouder s O\"t>r:;..:la r..::n . Ten tweaie . In beiJe 
cer.:-o:on ies ont >ang·t het b:ind .:en naam, en \\ordt er een 
kbt· !:!c" • .:-r•l~lir. 1:...,r:orc raak-. ontler Prot€-5tanren :11 meer er: 
m eer '.n ·:·llbruilt;- en nndt nog onder kon ingen .:-n cdellieden 
plaats- ir: beide nndu e:· EE!l inlij>ing p laa ts : de jonge he iden 
wordr c.a.ar de ternpel :o der a rgoden gedragen ; en d e jouge 
christen wordr • o!gellil ker keleer. een lid >an de z.ie:htbare kerk 
yar:. .Jezu_, Chris tus; en waar m en d.it niet ".Oestemt, h.,,·.veert 
men l&u hij ingelijfd wordi; in een onzich tbaar gez,::lschap, 
de agt-ningen waai-,an aan hem ':erzegeld worde11 .1oor een 
,·er hond. la-t niemand ooi r gezien heeft . 

Ten De.rde. E r <:indt in be'.de ceremonies een '"-r zoen ing-
l 'l::.at2 Witt de neiden rn e.rmee bedoelen is niet geheel du: 
J~liL '1.::wt· chi-i;:rd:e~1 sp1eb:r~ <E;: .. lu: ldik !itt. c-J, ,,:owmig·~·n 

m e;: <£i'O:e n adru k. Sommigen teweren d ar zuigelir:gen .1.oor 
ci.eze cerewon :e erigename!l word er.. \·:;1: .::en ':'t:i'bond d.er gena
d e , .::. !:u er doo~ :n de zegeningen ':':in d.it, 'e:·bond delen : an
deren b.:;weren dat de genade hen :loor •leze ce1emonie mooe
gedeeld wordt·; ar:.d.::ren W c {'l' gelo•eu. clat de t>rfsr.cet; hen ·ioor 
..:ldan: meJegedeeld er Joo;: argewassen wo"dti: l•e ke::rk•fl<tcrs 
echt.er. <J.a. ChrysOEi:omus, zeggen na<li·u...l;:kelik , en Yec·kb!:eD 
di: ii: · l• luidclik...,r0 bc\\OCr·1in,;e:n: · 'Da.r de 1lui•el. in het w:.

tier des doops >ersm oord en • enU:on.ken 11or dt" . 

.Her. is welliekend, ._lat de aan bidde:rs 1an d e afgod Odin. 
J.: •)pperst;; Goel H ill de :)bmd.in<1.viers in Europ~., doop;; 
plec:htight-Jen 'errie:ht hebben, welke, genomen in Yerband 
me:· Luu v.:-rk!aarrl dod . iJ·:11·:jzen da.r zij. alrharu C-Ol'hprou
kdik .geloofd heb ben, dat de natuurli.ke schuld en het be 
dd'f r:-:.m hun nieuw geboren hindertjes, kon afgew·1ssen wor
·1,.-n •loo. 1le ,·erdLonie \"il.!! oc:oprt-nging lid wijwater. of 1.1001· 

onderdoutpeling - in- ri,·iercr1 of meren p as na clc gt·boort e, zie 
"The two B.1L.: lou-; · ·. h: rl.!" R t- r:-.. Ue.xandt:r Hi.5lop b ladrij·le 
132 . 

. fa, Corr~z en zijn 1-rij;;--iuannen ,-oudE:n zeli:; op <le andei·e 

z.ij·1'=' W1R tie .-\:.bnrie5-e Ocea:,n . in ) fr.rico, dezelidt- lecr ' an 'A'c· 
Jcr.:;cbOOrti:: do0t· dt:' doop 011.fo::r d~ inboorlingen in zwang. Zu!k ·11 

ccn:m on ie, onder tleze heitl.:r.t.:n werd cloor J e S paanse K atho-



licke Zclldelin.gen met -verbaziug gadegeslagen. Wij latt:n hicr· 
·=er: ~ehrij\-ing rn!gen n'.n deze 

MEXIKAANSE DOOPS-PLECHTIGHEID . 

.. To.:=L allc- tOcbert:idselen genifiakr w-aren \'OOt de docp' c:ll llc 
b€rrekkir.gen 7hll i1cr kin3je \t-rgade::·d. \Yaren: u-t-rd ti:..· "':toed -
1::l:01t\\--;;ya~n~~.:hijnlik een. p~1.6to.·~--<l.it: d0 pc-1~0.J.11 \rel::;, We 
d"_,:,_, pled1tighei:l tuoe,;:.r Yerridnen . ombodet:!._ Bij ·r <C..'illbreken 
ran dd .!<:\.! ''C-i'~~1.Jerdcn zij alien in de binne npLrntS van heG 
huis. 

Toe-u <l.i:- zon \·errezen ~~a.s 1 n cin1 Je \Toed \·touw i.ic-1 kin1ijc in 
de a!·ruen t'll vroeg om een klein "arden >at !·!et water, ten>ij! 
ztj. tlie haar crnring""lt:n. <lt: si€'ro.<len, _die bereid \.Yarcn ·vcvr ti>::" 

doop: i:!. het nij:1dcn ~·F:n ~-(~~ hcf 1:hl-«ts~12.n. O:f!. dez~~· plt:chrig
he'.J te n:yridir· u . i'laatste zij zicb. met hear aa~gezicht na.a; 
het \V.osto.1., ell bcgon ,lade:lli door zekere ceremonies te gaan , 

Hie.rna sprenke:de z:lj water op het hoofd van de zuigelin~, 

zeggenJ.e : ·· o n1iju kind, neem ,;on outva.ng b.et w.:.ter ··mu 

ch- Rttr ''~ll ··Ic \W-reld, da--C ons len,u is, dctt :;;eg<::\·en i" nJOl' 

de wenen:!JJg t'll >e1·nieuwing van on::: lic.ha.2.n. Het is om te 
wassen en te reinigen. L bid u , <l.ai; deze bemelse droppelen 
in uw lichaam rnoclnen ingaan , £-n daar wonen ; dat zij al het 
bozc- c-1: ii·· zon.lc- · 1!1 u . :lie u gcgt:\·cn \Yerd ~oor bet bef?in d~r 
1rcrdil--<1a:~r ,,);e onrl<'.:r !iaar mai:hc ziju- m.?g<: ' . .:nlitt:i.<Ierr 

.. . ' .. en \f:l'WIJaer c:n. 
Da.ama wies zij het kind met wate:r, en sprak als volgt · 

'' v\"aar gii Y;'>n daa n komt, gij die schadelik z:ijt '001' dit kiil'l, 
\·erla.at hem, e n g::i uit >an hem, wam h:j leeft nu op :aieuw 
en is op nienw geboren; nu is hij op nieuw gelouterd en gerei 
nigd. en onze rooeder Chalchintlycue (de godin van het W !1. 

rc'r )- waars.:hijnlik ,!c::.::dide gc{lin die nu door (lc Ihomsen 
aaugcbeden wordt onder de benaming van " De }foeder ~!aria '' 

- brengt hem op nieuw in de wereld. " 
Nadat zij aldus gebeden had, mun de vroed:rrouw .het kind 

in bcide h anden, en het ophe:ffende naar de ~emel, zeide zjj 
" O Here, gij z:iet hier uw schepsel, dat Gij in de wereld g<!~on

<len hebt, dez.e pl.aats yan -droefheid, lijden en boete. Sehenk 
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ilem uw.:: ga>E:n en iilgHingtu, wan~ Gij zijt de grott veal. 
··n met l' i,; tlc grote Go<lin . ., l Zie I'resco-.t·:: ~Iexico ml. IlL 
p. p. '539. :3-:ri_p • 

Hi1_-i" - <Ju~t:ge~pn:-b:clik :'.:.c.:r opus Of€fcltUlll- \1 :1:u :~.ed-:-
11leU i!~ Je Theologit: bed.at-le: d.& olott> uirerl.iJrn r0t-diE:u.i.n!;C 1;:Ll 

et:U - a:.:t::Wlt:nt oi plcchr!g~i::.id , "lr<Hillt:t:r men he r: ,;akran~t-nt O]J 

zit:i:i zeu Gesd1ou-wJ a":::ziei; al;: vrnehrbaa2· -ran ge&stclikc 
::;·c, oL t-!1 . rcndEl! de ge:::hfktheid Of k:;rakter 1·· !, rte- : <-. - vDll 

die h~t rnorwerp is :an dcze t-0€dieuing, in aanmel'kin.g te ne
men. Hie1· heeft men \\ed~rgeboorte .i.oor doop-t:i1 
Z"l>ering ': n:rlnnnicg Yc:Il de duirnl-zo <legelik en \-o!maah 
als e~~ Roor!....Se priest.:r J.::l~a.r ';\-ens.::n :,0:. '. Trew:ig, dat ct 

I'i-ort:-.ta.mse Lel'aars _ ge..-onden \-..·ord.:n •lie • lezeiffo leer !lc-
1 •)v~n n 1J!'t:L1lki:-!:!. . 

Her: is zee:: oprner:,e1::;: .::.a:: 00;;: 0le Roo.t.5.:- E.t-;-:;,_ Jct'U 

1r-ve-d \l'OU}ft:n de opdr~1e:hr gtcft :;in : ere~ 1o:ot Lc-::p· c:n~in;; t:: 
thpen. :£·:> t-!' ge> aar 1s -. :..n :;r.::· -. ei~ : 1..tn1· z J ,[.,. Jcop ~t:oc:houwt 
, -" ab::olm:r uoodza.;;ehl: -o, z:c1li:, .. e~d. !:t "" <:'!~,.!;.:},. ~!!..: 1c-

He:efr her ;:""i•.ic:~.io!,1 tcZE l·~t:r ran trede:rgebccn<: doc:· 
b.-;:pr.:ngill;; '."•'<11 Ji: Rootnse K.::rk 1)\·er:g-.?n<:>u1en, oi l::e-eft. d~: 

1\comst: ..b:d'k !.a<t< 'an h.::t uc:u'"ndom oyez:genomen: Dez~· 

Y <".:lg i,, ,:cwakkelik tc i;eU!H\\·oorder:. indien de lezcr in ged<:lch 

t :tol:~lt Jat zlj lo~:: i -'="r !:c.:idc!_tl 1J1u. = 1...~l -· 1·J ell tie(~~t'i.:11~l i ~ 
!!en·orllen vele .;,euw~n >e1ot lieu ont:;rna.n ..-a.n. .lo:: 1:iu·i,;...-1;!,<:: l<t '. 

In. da Roomse ceremonie van de <loop is bet e.:rstt <lat de 
!>1'i•~stei: Lloe:t clt: Ye:-\)L'Uillill_g"--OI beZWt:r'.ug-\-Utl .[t: 11u1•.e~ uir 
1 .1::~ :;.iu<l ·lat rer 1lcop ~~brach:: wc:-dt. -::!! 11d !11 dt »o]~"'ndc 
be'>':oordi.tgt:n: .. Ga uir Y;lll ht:-m gij onr~ine gt:~l. cL ~e€r 

pi'«H• ;;iz1 .. :., H.::ili.,,2 Gt:.:~: ~1e T;:ov:;;-cr. ·• \ Sineare Chr~:otian. 

"·.>l i. Vl-!t: :2t>.3). \Y Jre J12zt- zaal;: 1 .::i1oorlik (JI2J.erzocht- g-= 
n Jrilc::u, J.:: u.::i·,_ 01·mH·s zouden zicc ; corw!iar niei:; ar.n i~ on· 
voorzichrigheirl s"-"ht:lci.:g ge111.2.<.i1.-r h~O})~·!l. -... tu ::·en _,.j !t? ... .;;.._1-

k t,ment uiii de R•JO!ll5<: li:trk 01er :e 
0

1.ldw:n.~ Vant1aal' 1la.n ool,. 
tat 'le: Heer \-:\n <le gellitd!re S<cirdi..->--<lic <le pi->rin./c- . 1<:-r :,c-r

..-orm.ing 1oors.te1t- zeide: · "Ik heb uw wcrken ni.:r rot i:-"""mn
.:lt: u rnor God'' (_Op.en. 3:2). 



Ini.iien d.e waarhei.dlie,e.nde- lezer graag grondige bewijze ,t 
·., il hebhen. vanwaar de P..oomse Kerk, niet alleen wedergeboor 
t<'> door kinder-besprenging, maar al hare ceremonies E:Il feest 
dugen ontle<md heerr, laar !lem da.n heii boek " The Two Bab\
lons .. _ of ··The J:>apal \\- or.~hip p,-o\·e<l to b.: <he \Yorship or 
~imrod anj his wiic .. , by the .Re-.;. ·Ale::s:. Hislop , bestellen; 
e~n bock <lat gdurEnLle !le laa"te Ltenig jareu i!1 al grntt:re ger;:ll
l<'n -verkochli wordt . 

Neem .Kerstdag als een ·rnorbeeld rnn bornn&taande be"·= 
ring. _-\ ls kind hebben '.Yij ons dib\·.:b er oYe:: n:t· 1rnud.errl - ,Jat 
h .r:-Hdag, de n1·onde.rstelde gePo<Jrt.edag '°an on.ze Reiland, did
g.cl:orw werd "om de werken des duhels re Yer breken '', iu.is~ 
urJ uitstek een dag v an brasserij en dronkenschap is geworden' 
~fl::-ar is de ~5sre Dec. wel werkelik de geboortedag van Chris
n;s : 

\',:~j lezet dat in de nacht t oen J ezus geboren werd, " er 
huders n·aren in die2elfde land;::treek_. ziah houdende in het 
'lletd, de nac'h.twa.cht houdende O"¥er hunne kudden.' ' In htt 
noorddikc- wt-i·elddeel. dat Pales tina in."luit, is lit-t in l ·c-l:. 

ret-<l~ \rint.;i·. I>e hndet'!'i mer huu 1.--udde, zijn- .slt:chts in de 
zori:lt-;- c!l n?.-zomd· rle-s nachts buittn met hun ku<lden. en en zo-
1rn dt- >'linter-regen.s beginnen. <lat in her, midtlt::i Yan October 
d beg-i!l rnn Xo·.-ember gebeurt, zijn zij des na.chts niet meet 
l-L•i-ren : ma.al." onder beschutting . 

Deze ornstand.igheid bewijsi; genoegzaam, dar. de geboor. 
te ,.,ill -J~zu:-: ni.:,r bter •hm in Ok: plaab rnnd . en bepa:ilr ze 
ker da: <lc-zt: gebi?lt.rttui;=; ~IET in December plaat:" Yond. 

Du eerste drie honder d jaren na de stichting de.r Christe
l i:"' h erk. werd de geboorteda.g '>au Cbris-liUB niet gederd ; 
fill aa1: hc::t c:ill<l<- '"~n •lat tijrlperk rn,ot men in Pule:-<i:ina . Je 
pL,.;t-s •an Zijn geboorte, rle datum niet. Het is echter z:ee~ 

merkwaardig dat :Rome n.a al die eeuwen proo1es de darum "ist -
lndie.n men echter bek end is met het ieit, dat in Babylon 

L ... ':"Pr..:- dl in Rome. eeuwen ,-oor de stichting der C. Kerk de 
2:~te De.::. gevierd werd a1s de gehoo..rtedag va.n de zoon va.u 
I.•i~. •lc Eg:qitit::-fr g0<.-1in. de noiiw Yil-ll de zon-god. dun n«xdt 
de zaari: r!uide-lik '. \Yelk e;;n trr:ffend lie ht werpt d it op het rdt, 
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rlat in al <le 5chil<lerijt:on Yan dt: zogenaamde _\fo • .,..!t<r )fa1·i<v en 
_:am zoon beider hoo£den altijd met een beeld der zon om 
ki.·~nso zijn~ 

Geen wonder Jut· her heidendom zo zachtke1~ onts1apen is, 
:far de geschiedenis g.:·en de mi.nstt.o melding m;;a.ku van fd! 

s.:huk of botsing t~cn die t\lee srelsels: op .:ens was alle v!j 
an(i..s<:hap verdwenen en. de wereld chri.stelik geworden, eenvou 
o:g omdat Je heidense aigoderi.j een herle>ing \OilU in het; \er 
~·9.1~ene chrisr.endom, sl.echts herdoopt met christelike benam.in 
gc.1 !Nu verwonderen wij ons er niet me.er o>er. dat de we· 
reltl Kerstdag zo ha.!:'telik nen E-n het '09r .le mt:erderheid et:n
da~ \ f>.Il Yersnooiing is! ~faar de !ezer moet dit Hierkwaardig 
~Jf'k zeli lezen <-n zien hoe de Paus de ~-erkelilia opvolger is .-sr
Petrus niet de Apcerel. '.m1nr ,fr, Babylonse hagepriestel:." van 
di~ n~& n:i! 

In diir l>oek "ordr he-r: onregeusprl·kc?lik bi:~vc-.zt-1"., Jai: de 
Rooui.,.,, KHk. h<ifil' hele kra~m -cer2mouit::· . .,. .::·u fr-c:-r<1a.L:'t"ll a<tr: 
~e P. I ylonise afgoderij ontleend heeit, en ze in de \"Orm vu11 
h«t -T utl<t!~me !5t'~Ctc:-ll l.J.,.t" rr. ...n Zt- rc-'-n ! 1 l · · \: \'I "·i - t-=likt> be
nawiu~.,.,n i12rtloopt ileeft: juist zoa.ls J ezabel. de ·.-rouw Yttll 
.Ac oal.i, in de tempel de dienst \-an .Jeho\"a. i:en'angen h('e:t 
d•.i<-r ck Baa.Bdit>nSt, Z() ook heeft de Room~e Kerk gedMn; var 
d.aur dt> woorden rnn J ezus: ·'Tu: weer. .. .. . de lastering dergc-
r.en tk· zeggen, dat zij Joden zijn ,en zijn het niet , maru: z ! ~u 

een s:-nagoge des Sa.tans.,. en clJ.ers weer: .. Maar n~ hcb t.c;.; u 

u, dat gij J.e uouw J ezabel. die zichzeh-e zegr. een profete,,".:: 
t c: 1ijn. laat lcren, en ~.lijn dienstknechr..::n >er!eiden, dat z:j 
houHtn en afgodenofier eten.. (Open. 2: 9, 20) . Dit is pl'€
ci~ 'i.at de R~m.se Keri: gedaan heeft, en nog doet: Zij g;:>t>fr 
zhh uit een proietesse lt zijn; m .a..w. zij reweert dat !12!e 

autho!"i+.ei gelijk staa.t met die de!' Aposte!en en pl'Ofeten ,en 
dat zij dns gere~btigd is, in~illing~n te wijzigen naar goedvin
den of omstandigheden. oi 2.elfs ook nieuwe in te stellen! 

DE GBIJZE OUDERDOM VAN BESPRE.NGING . . 

Btt is miar cla r; tle besprenging Ye-el 1Jnrler i.:: ·Ln J-3 
Dwp, j<l . z.olf, reel ouder dan h et .Jod2ndom; h·\ 1· l'CrspD .'g 
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.is verhotgen in de n:rste <liepte der ouJheid. Dit vaL<:e uam a!tk 
set van wedergeboorte, door bespreng,ng w Si> reeds in ZW!.l:g 

gedu- ende de dagen van de bouw van de toren van Babel. 
D f: Kerkvader Tertullianus b-=weeri, dai:; de heidenen iu 

de alletewl"<-" tij ·l 1v::c·>'mt<:1: in <le -;..::nt:mw-nis::eu \ "<'<!1 do;: a-fgodin 
Isis----en 001:: ::\Iithra- in-wijd,le-n door een 1loop. T2rtullianus 
noemi: het een spot-doop, die de Sat-an de heidenen gaf Jm J~ 
doop. die hij voorzag die door J ezus zou inge:>---teld wo,-d .:n l ij 
voorbf-at krachteloos te m a.ken. (Zie T ert ullian us c1e Bapt (' · µ 
v . 

In de lSe eeuw, onder de beseherm ing van de grooi,:;-hert-og 
van To-skane-u. !l!t_·t \-t'tlof ,·an tlrukkc-11 Yau ,-le aar·t~l-.iscehop 

·van ]'lore-nee, zowel als -rn-n de- I nh.\\i siteur-Genern;il. h~rr 2dl 

_gpl.-;erdt- Katho lieke Oudheid.1.lllldige, een boekdeel ple.tr>u ;an 
.B.trorise oudhE:den, ·.::n een snder bookd.eel i;-erha.nd.-•li_ng,,n 

waari'1 hij ze verklaari, uitgegeven : in. een -.an dcze. ocider de 
·tjtf } var Doop, bewijst hij, zonder mogelike tegenspr':lflk al
l<'.;; w&l Tertullianus bc_weerd heeit, me;; uitzondering dat er 
in de ii :onurw:ilkH nit:t,. g<-zcgr_l n-ordt \·an 1le S at1m . 

Al htt andei.: 12: echter --;onJ de geleerde oudheidkundi~•7 :t: .1. 
-~n pr11-~te, petei-- d oo_prnder, or getuige zoals h ij bij :m s ge
noomd wordn----€ell 0lopcliL.g. cell ilrni jding in gaheirno:11i.5e<fil_ 
bijna een -r.clmaakt e Kar:uoliek.:- ·1ool'· , lour -3!€<'ht::: 11e na.arn van 
de -a.igol ) Iithra i:-.:: '-"d·1·angeu Joo;· die 1 au ,j"' 1·.-~tl'en 1_:;.od. 
K.rn de ijverigst e be-wonderaar der oudheid.kunde mcer • edM

-g~? 

Urdu geleerde Kailiolieke s;h-..ijvers is ge->--D opcr:.1::rk~ 

rueer rugemeen da.n, dat er een r;reffende overeenkom31: ~ 
staar. ~;;en cie- Lloop, zmili hij Jom- hun kerk rc.egc-d.iend 
~orclt-, er. lustratie {reininging door 'oe-sprenging) wals dlti 
door d e> heidenen beoe£end wordu. Vandaar dat de Katt ol;e:keu 
de dovp dikwels een lu...<:trarit: noemen. De sqhrijvezs il.e Yai
no•1dP-!l, d_at kindS'-dOOp door besprenging gean ch_rr&tPJ:ke 
do.Jp is, n aar de heiden..«e lustratie die men verchn~ttJ.i 1; • her-ft 
hebbtm dus gewichtige re..ieneu ,-om nun bewei:ing! 

De heide:nen maakten wij -wa.ter fheilig <Tat-er) vc--or f!'ods
-.dien~':ig-.:, •1oeiei.nden, door ccll brand.:mdc fakkel Hn af een. 'll 
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;a.ar in wa.ter ~e doen, en ze dan er ill uitt<! hlussen (p.reci~ 
z-0ab Je P.oomsen wij-wa OO? H>or be:.-pren,,,cing maken,} en daa. 
wt:d ,_[.~ zt:lide fakkel soms ~ebruikt om de men.sen ei: mede 
i e bt8ptE:J.:gt.-IL 

In Grie:kenland werden de kinderen der heidenen in oudl!: 
rijdE!l op de 5de dag ns de geboorte be.aprengd, en omvingen 
dan hunne uau.1en op de 'ide dag. De ouJe Romeinen lustreer
dec. )c;oprt::ngtkn ) de .\oci.itertjes op de- 8Ste dag en de zoon
"itiii op '.le 9de <lag. De besprenging rnn•J t e huis plaars .:n zij 
auu"'ingen hun namen c:erzelfder tijd da.t gepaard ging m et 
'Cl"": 1.eidene pl~hrigheden; de zuigeling werd >ervolgens n~ 

- J.o -empd Lier go.!t"I1 g<0dragen, en werd beschouwd ah in,,aelijfd 
of toegewijd. Dr. Borla;::e zegt dat <le geb~·uiken dtr Kelten (<le 
\Toege~·e inboorLngcn \·an Ll-root B rin:anje). lustrati~ t'H doo~ 

plechr·ighede!l in,-loren. 
Juist op walk tijdperk christ-elike lUEtraties in chriatelike ri -

malen opgenomen werden, is niet z-eker ; want de eerste chris
t-enen beschouwden Iustra.ties als een gruwel; maar in de .l'!E!S

de eeuw werd heu gebruik Tan wij -water, door kerkewet vastr
gesr-e.ld en geregeld. Zolang men, gelijk de eerste chriistenen,. 
in ririe!"en doopt€, werd dit niEt gedaan ; eerst na.dat men bap
ti.steriU!!lS bouwde werd het ware.r: gew:ijd. 

De bi-s:>c-llC[· ~ing in ·r \\at~r. ha.1, rnaakte Er het rehT1 des. 
kruises in, goot er heilige olie in, nam een brandende fakkel en 
hield ze zo, da.t het was in hei; water afliep en bluste ze daa 
uit door ze in heti water re .:;rekan , en ten slotte -werd de me
n.4:,~ met waier bespr~ad, en namen de rnensen er van m ea
naar huis, om hunne .huizcn en Yeld&n t.+.: bespreo.gen. 

L ai:.:-r wE-rd. •leze c-t:cremonie-rnn de mellien re o;c>sprengen: 
-n.a.ge1at€n uit nees dt bet als etn vvederdoop zou beschouwd 
wurden ; maar heli ma.ken van he reken des kruises in h:et wa 
t er, e.n de uitblu....;:sing rnn de kaars er in, hee.ft men behouden. 
~ op de huidige d.sg. 

HOE DE CHRISTELI.D LUSTRA'l'IE INGELIJK OP 
DE DOOP TOEGEPAST WEHD. 

Toen de Katholieke K erk >an Goi1 aiviel. en zieh met ne-; . 
ti·ereld (ieitelil; het heidendom ) verenigde, 'erloor zij ah ee~ 



kHk le le•endma.kende Gees t, en beh.ielJ nog sl.:chus de lencer
die doodt (2 Kor 2 :6). In hei: rnlgend hoofdstuk hopen wij Ma 

r-e rnnen hoe de Roomo>e Kerk vleselL>: geworden is, en all~ 

<;>aa.rhedcll Yenlc>sdikt heefu. Gods \Y oonl n~mr- her : .. J-:"u. 
gedaanw >an godzaligheid hebben, terwiji mm de kraehti (Yer
toren) verloochend heeft· · (2 Tim. 3: 5) . De kracht •erlo1·en.. 
2ebbende. legde zij voort.aan de ldem, ni.e: op de irnarheid zd 

Ye, maar op heu teken dai; haar afspiegelt. Her beh0€ft b.v. nfat.. 
1·eel schritrk-=nnis om ;:e 'e1-sraan. lht --1~et bad Jer n-.:.-derge
boort,.,. ... _Titus 3:.3), '-lee-hrs ~en uitt.-i:lik tekeu is, van hoe wij 
op oru !,,do0r doo~· het \Yoord ;It:W<b5dl \\·orden lEiczt: ,:; :2t\ ;. 
Joh. l~: 3 J. De doop i, her uitedik teke~ waardoor wij belijd<=
uis dc~n •an om g ... :ooi :.U Chrism~ ab <le zoon vai: L-Tw, :n. 
dai; wij ·loor Zijn l;loed rnn al 011ze z0uden ,;cre:uig•.l zijn. 

R .,t ~;; ua.murhl 111ogelik om dat gelooi re bezitten, en ·iits 
zalig ;:e \\·01·den, zonder eehter de g-elegcnheid g.::had te hec
hen; Ofil door de QOOp \'all Llat. gt:loof bdijJ.enis tt: d0€Il, ZQ al;; 
:.n heu gen>l n:m de i.uooruenaar <ian het kruis. Dali dit zo ia 
blijkt duiJelik uii.; }farkus lti: H.;: - '"Die gelooft zel hebben, ;.;n. 
g.::doopti zal zijn, zal zalig wouit:n _: J.uaai: die nit:ti geloofd za,l 

!lc:bben zal ,-erdOE:md w01·den. ·' Indien t:c:h<.::r llt: Stelling • k r 
Room.$e kerk recht WaJ."e- dan zou dt' Hc:re J eZL1::. hier ht:bbt:n 
moete-n inlassen: ··En dit :'.'\' IET t;e<loopt zal ziju" zal >er-

doomd worden ; de >1egl>iting dezer woorden geeft aan de lee!' 
van Roomsen, zowel ai3 Pror.estanten, dar men, n.l . door zuige
lingen niet te dopen, hen daardoor Yan de zalig.i:leid uit<iluit, 
ds nekslag 

:Naruurlik, indien iemand iiet lichi; rn.n de doop heen, e.a:. 
rum opzetuelik weigert om dOO!" de doop •an zijn geloof belijde
nis r..:: docn, die zal ongerwijfeld 'erloren gaan: want Jevis-

zeg:; uitdrnkkelik. <lau Hij slechts ·{ezulken rnor Zijn Vader 
die in de heme!en is belijden zal, die Hem zullen beleden heb-
ben voor de mensen (Malit. 10 :32, 33) . 

E e liter, ;;le.chr.s "".:-n belijdenis door her uitedik rekt-n des. 
doopos, terwijl !l'ltn mist w:u er door af~Hpiegeld n·ordt, :.S va::i 
geen de winste WSilrrle: rot tlezul.ker, zai '.!c>Ze~<l 1.n1rden : "Gij 
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h.::b;: g:e.::n decl nc:x-il lot in Jir \\"chr•J: want u11· 1!, i·- , r:lt:ii 
.recht >oor God"' r._Hand. 8:21) . 

Diti is juist wau de Rooru.se, en ooh: •l e mee;;re Pn;r:.:-,,raorse 
kerken 1l0en: zij l;:;ggen .J.:: klem op her; uite:rhl of zic-htLa.ar ;:(. 
ken ; want de zuigelingen die zij uopeu kuunen Evch :nu!.ld" 
niet geloven, en zo wordr. in de \\"Oorden Yan Jezll5 ·· Zo iemand 
niet gdJoren wo1·dt; uit water eu Geest, hij kan in b.et konink· 
rijk \Jo...ls nic·C ingaan .. al de .krachtr gehecht a.an het .uit-erlik r<:>· 
ken Jes wat-erdoops, t.:ll cl e gevolgtrekking gemaakt dai:; ied-f'..!' 
ongedoopte uiugesloten i.s n m her koninkrijk Gods '. _\.H.:: on~e
doopte heidenen .:,n zuigelingen zijn dU3 hopeloos -.:.e rio1-.:n. j:i, 
-de Kauholieken gingen zel.is zover , J at z.ij bewe.,rd<ill . di.H een 
-catc:<.-hi:;a.ar, <lie · n>orbereid wa,; \ Oo;.· de- <loop, indi~n hij e.:-n 
dag \·oor 1 le ht-ilige. Za.rerdag vc-or Pa.stn srieti. "t"erlor-:-u we;;; '. 

\\ie ziju nu Jc l.lla1sen die rnn de d..oop een watc.rgod ms· 
ken'.1 " ie sluiren m.illioe.nt-n .: an zuigelingen uii: het kon.in.krijk 
God!! .:.-n Yerwijzan hen Mar J e rampzaJ..igheid? Niet de doops
eezmden, maaJ.' juist de YOOlStanders Yan kindef.doop dOOf 
besp1e11ging! 

En zo he-d t de kerk in bo>En£tiaande aanhali.ng van Ch.....Js
:t>US, gehe:d uit her oog \ erloren dat J e.zus bedoclde ··de ~ovr· 
te uit; het water des \\-cords, door de Heilige Geest'·. en d.1t 

de dOQp slechr::; di:: !Jelijd~ 1£ ma. <lie ge.boorlie. Ikzc !eer 
>eroo.rzaaJ,:te w le mocilik:hed.en, en het was meli her oogmol:it 
die weg te ruimf:n, dat i!.len c-etst de o•el'storting, en later tl~ 
bespr~aing in ,-oerde. 

lJe l.:H·stclling chtt lt: cloop efn on>.:-r111ijdtlike uoo.i.zake
likheid tot. za ligheici was, E:Il t erz&lider tijd -rnsu te bouden, 
Tolg.:-ns Bijbe!ltcr, Jat onde-rdompd~ e.en absolute uoo<lz;: . 
kelikheicl was tor. een wetrige doop. ware.n twet: l~teliingen 

die meu elkander in !:>o~ng :,wamcn : H l d1:ze botfilng i~ et:.1 
-sovrt \an oo.rlog on~larnmt-n russen de .,.;vme harr>tn van ou· 
ders die kinde!'en ha<ldE:n, en de koude r ..-1 (1:neringer: ,-::Hl i t: 
monniken, die 1ti,•r re veel sympa.lihi.s !?.add.en. 

De geestdiken voelden. de ongerier1ikheid >an .lc-ze- roe 
~ti.ill.J . want zij Warcn-kugevolgc va..i..:. ucZc l et:J.-Sli'" H.i11;,!- I cr
plicbr ccige zwangerc -.;-rouw, dag oi nacht, welk weer of :M r· 
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getij oo.k. iedc-r og.:nbik k bezo.:ken. \ -cle nlidd"'ls w.;i·d""n d 

aimgeweuJ om dir; em·el tc rnrh;:;lpen. He;; wa.s na.tull!'lik uit-t 
.a.J.tijd mogo=lik .:en pti""'-'i:er t:: krijgc-11 . En zo we1·.l 0:: 1· c-en i'.-et 
.g.:;ma.:lku Lia.& iema.nd andets .Ian een pi:ie&tei: :C.:on J .:,["::t1. di 

lakr 11·.::rdt"n <le n·oe<lvwuwen tWngestdd om re dopt-n : 111aar 
hei; gebt 1.n:de ;;,oms , da~ t.-erw ijl. de uoedvrou°'" be:zig W<'-S h:=" 
kind. te Jopen, <le moeder ..-envaarloosd werd an sriier:t. Um dit 

;te voorkomen 1Yerd eeru 11·er gemaah:t·. dst cnig <>.cll . .Joo-1. or~

gez.ctte µriester, oi zelfu ecn mi':>d~diger mccht< do~u. 
Soms geschiedde her, dat men niet dadelik een ;-at groo.j 

g 010..:g, of genoeg water kon ;-e.rkri.jgen ; en rerwijl de !Jc,dier.
·deu, rnr midde-rn.acht, en mischien terwijl het hn.rd ..-;ro.-)~·. rnml
liepen om het geree<L<:ehap r~ lenen, en water re Y&tb·ijgrn . 
liet rampspoedige kindje ~tied. 

Te\"erge·,,:fr, w~ het, da.r men ekspres Wcttt:n opst-€iJ.a , cbt 
bewul'hte -;-rouwen alles mocsren gereed hebben, d.:: wette'.1 

"<ler iwrnur konden niet door de men.;; beheet-::it -..ordc-n, het 
euvet was ongene-esli.k en. de angst ondragelik: So1nm!gt.: b:i!l 
<lertjf::,; sricrven op htt- ogenblik nm geboorr.c , en SOHlll12.gt:n 

voor rle g·:bocrrt::. en ongt't_lo-opt z~jurle. gingcn zij ro~ rr,..x...._....t 1lt-r 
ai:mzalige rn0€der- ,oigens t.lt:z:e lee:r----dadelik gelijk d.uiv_ela 

-naa1· de plrlat;:, n1u folrt:ri 11g. In !te: ko1·-r ht:t '.1-.::r.l ""'u ot~illo

gelikheid om deze rwee ;;tdlingen vast ue houden: Da.;; Jopen 
onderdompelen lS, dl dar on.iei.:dompeling onmisbaar was tr')t 

zaligheiJ. 

Eindelik. in ilet jaar -;--J-±, in ilJlt"""oord op enige vragen vau 
-<le i11onuikc-n \all Cre-s~;-. Brc:tagne. Frankrijk. gnt de Pau.s, 
SrdauHs Ill, bet als zijn opinie-T dar hij hst alE we;;tig L..:.· 
sc:hoU\n[e, om zuigelingen in ge:-..-al ,-un r100i.1zakelikheid. b. • · 
kr~ei<l. , te dop~n Joor O'.-erstoning, uii; de hand oi uit ene 
kop op her hoofd ..-an hei; killdje, mits zulk een doop i;oege
·d iend wcr1l in de naam de: Drie-eenheid.. i.De-ze O\ei·.:;toctin;;

-werd later besprenging) . 

De gdeerde Jamri Ba.so.age maa.kt de oprn.erking, ·la~ l. , 
-sp.r-t>ngiug cf on:r-.:torting -<lt::<:hr;,; roegefaw·n "·.:;rd in g"";.·aHt::n 'an 
onroiddt-!lik gc-rnar: en Lht dt: cehth.:-id ,a,n J e-z.: wet Joor sowmi
ge K:.nholieken bet-wist wordt. Zeker is het dat na d<:Z-2 t ijd 
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n• c; \·dt: werten gema.aht. '"erden in Duitslar:d. Frankrijk <-·~-.. 

En~and. die de doop door onderdompeling Yasmi:elden ; c-~ 
1hr h&r C-ffsr 55'1 j aren d<larna. in et:n concilium re Ra•euna, ·n 
lie r, J~r 1311. rer keuze owrgc-la~en werd, of men door ond··r
ciompe>ling. dan oi. men door oversrorring u·ilde dopen. 

\ elc uityir. iingt:!! wcrJ e11 u itgedac:h: , rer bedit:ni.ng d,__,; 
uoop~ rn 'ouiton.gewone gernllen. H er Lou J..:: 1.uisliei<l. Yun men· 
:-c-n .1ie a.im zulb:e cerE:-111onies. niei; gewoon zijn schokken, om 
d.:. 1ret ::rnn re lrnlr.-n >eJOr 2ul."ke geYa!len. Hew j genoeg d e aa11-
ru1::rking re mah:en , dat indie.u een hand oi >oer, >an een kindje 
<la.;; llle u zijn.e woe<l.e.t in de gaboorte stierf, besprengd we:rd, h .:-t 
f:.;.s cE::2. Wc:Uige ClOOp besehouw .J. .;red €:Il hei; kindje gered~ Kiu
tLt.tbt-:::}Jtet1~ lll 'o' · :ttl on.zc-rwijfd. [ .-<-L ,n-.-kkiug otn ~anleiding 

tE gH.;.n ror, on.kuisheid. 

\\-~H stoud c:en h:Gfilctt!ltieu.;;e priesttr i;c doen? Hij moeq 
:la lec:t· -5.<:r ctZZ'-i:....<le prt:<li'.;:en, c:i:. het enige middel er tegen ...-~ 

'"" ,foc_p. c<=!l !l.i.i.ol.:i zo ~1U:::..,,~l!· .:lar ab her door zijn naJ.a
:ighe:id £:e-: ro.:;;c::-dit-nu \Yerd Yc.Ot· <:en :,;-indje .stic:ri, het kinrlj-::
vd!orc!..l \\ 1 .. ':. e~ ! .. ij \ w r· t~-i--od rc-tid1:t",·~ ... r;Jt"lik n·as \·oor de zie1 c1-

..-an. E~ zo w·as bj genoodza.1..-i: alle soorten •an vraagstukkea 
'(c L \c-!\t• ~c:L.. )l!Ccol" <=l.l( i· cl clOpcll ~ lill i.:..iu1tf:-l"t"Il .Ji<:: mocht.C!l kO· 

:uen t f: stci·>en 'oor de geboorr-.= ; b. v. "anneer he;; lioha.amp je 
et-rat- v. ~me:r -.1·ordr met Je e::dzonde, .en wat te doen in gevallen. 
.an vn~e,1·one noodzakelikht:id . 

E er is dus nier. te Yerwonderen, d.at J eromius rnn Florin 
t.i..ni '"'n Lucca c:n an.deren boeken u.itigaven, die het dopen >all 

ongt:i::iorc:~e ~inderkeru be\csi:igden, verklaarden en r egelden.. 
v~ Il.lStrWuO:UL<::ll re wordrn gebru.!.kt:, en de wijze, e.c..z. kunneu 
f:.it:r uiet opgt:noem.d WGrden ; wij z:ijn nu tot een p unt geko· 
::ru:n :.U de g.,_.sch:.:Jecio ·.-an ~,Ier-besp1enging , waar J.e ~

n.eid on;: \·erplie!.t de :;lni.:or er •JYer te uelc...ken. 

\ oor wij >ll!.:! di:; pilll!i, 0\6r de christelike lusrratie allrr.ap
pen. ';\·ilieu wij eers t nog a.anhalen wa.t ner 'ermaarde Kac;ho
lie',,:en --··!:!:e'en om'h"Hlt :le doop UOO!: ue.sp renging. _\lie eer 
korr: ~ t•.'I'- tun \·~h· ' "''lL!<c!l ~e 1 mll:.Len m d~ Katholi·~ k" Ke-rk: 
v-oor i'" opHiliarrigheid c:n ~errouwheiJ die zij geopenbaar-.l 
h~oben ~:: hunn.:: behandd i r.iz •an deze leer •an ·loopbespren -· 
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gi.n.g. T.::twijl er ·;erscb.il b.:st.aat onder hunne gdecd<::L o~l\ · 
trenli de tijd wanneer besprenging inge"Voerd we.rd, ge"en ec!t-

• • . . 1 , 

c-=r gcxn \·an i1un ~.onouw<- '-l:!ITlj'>t:r,; ov1t YOOr 1.Hl.'< ·:"c e-i=r;:-,t a 

C i11-iH.:-cen n~,:r •loor ondt-rdowpeling ge<loopt hebb<:-r.. Im.('"geE

ded belachen zij heo, die p:·c\ ><:-ren c.an i<:t woor · l · · \open ... 
cic hetekenis zan besp!"eng£ng re ge\E:r:, oi berreren dar. be~pri::1~ 
g·i11!! !n dt:- cl!"!·isrenneit.1 e-cr_ gebruik ;.-a~ 11ogc ouJ1t-tt1.J.1t1 i.,. 

\ :o.J1_· cell ; · Oe~.c onrlc-r 1le l~oonl::;t-n . ht-;: irur,i·i111arur- Yt:_'"i'loi 

t&n :_:.fcll'ukkcn- kan onL\a.ngen: moet .!!c t ecrsr ~u. n1s.11u.....~.ript 

gelczen \\0:.·deu, Joor \-.:,.r:;chiliende beambren Yan de orcie ~i.r
aan , lt: :::clu·ij \·e:· behoorr, en clan ;reei- door >erseheidene a.m!:>
!emn·en der Ked;.; en [~ ·.lus de sre!n der gehele orde en .le1· 
g«:-hele ';:erk. 

DE EERSTE GETUIGE 

:s ,Jc:: zeer gel"'1:-i-de en bek(1orlike oudheidkundige Paul .M:a.r!a 
Faciau<le : Dt:ze gelettde man publiceerde, op gt:zag de1· M);,1 -
s.c Kerk, in ~cz j~i~=tr 175.j: ·~en p1·rrchtig boek OYF:-i' de c-~ri - tehi;e 
0urfot-i1tkunde, else hij wijdde aan de Pac:E PeEedic:us XIV. 

In her vierde hooidsn1k ,-an de rwe,:de 1·e:rhardeli.u~ 

.;;preekt hij over le mee doops-plechtigheden re R:n·enna. ::>~c 

-.-indt hij four mer de kunstenaar . om.1ar die .Johannes de dopd 
.-oor.::tdt als Y<<lIH' g:ie•;:ernlc- op her lioor.l 1·11u .J ezu;;: · · .\'iet<; · ·, 
roept b.ij uit, "is meer gedrochtelii..- ,fan deze -.;ooi:steli.ID.genl 
Was onze Here Chl'istus gedoopt door overstcrting? dit is z-0ver 
11an waar te z:iSn. dat tr niets meer te&~no-vergesteld van C.e 
waarheid i.E. e:-: n1oc:t roegeschrt-Yt.n 1Y')l«.len ,1~m 112 onklmde en 
onbi':d.ao.htheid dH werhli<:dc.u' -. De exarnin;::.rnren -,an het 

.\postoli<:'S Pal,,.i.,. .-n .!.:- andere c-.x<tm!n~Hoten spr:iken ·1an <Ht· 

werk ,in bEwoordingcn rn.n Je toogsfE goe<lkeming! 

DE TWEEDE GETUIGE. 

·en u~tmunrende beoordelaar, is Dr. Jozei De Vieec-'Omse, vau 
~lilc.n. w·it>n:: boek oYer de mis goedgekeurd -werd door- hH 
hooicl n.n de cUadE-mie van de Heiiige AmbrOEius ; als ook 

-<loor «<:en amb-.:-cnaar -van de inhvisitie. en e.:n andere Yan .-:i..~ 

.Kal'dinaal Aarhsbi.ssehop, en een derde ambtenaar van de Se
lla& van :Milan. 
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In izet zesde hoof&t:-uk Yan zijn Y'.cl·d.:: boek o,·er de cer 1;
monic 1l""" Dcops. zegr bj : · ·1k zal nooit ophottdPn te belij 
<l•.:11 1-!J tot- le-rt:-n, dat slrehts onool'domp~ling onder bet water, 
in de kerk een wettige doop is. En ii;: z.al die >al..~ idet be-

H-l"ijden dar Je doop in de ct:l'St;e h rk ooit door O"\erstortitlg

or bc~}.·l"l:OUgin:r i- ·~-~cJlt'l!:.l gc;\·o:·d~·l.!: Eu bn kwijsr. hij uit 
de ge.."<::hic;leni;;, door \·oorbeelden llEl' ker k>aders. aa.t de d.t1.= 
duiz6D.d op Pin.kst.eren, even zo Spo€dig door onderdompel.ing 
als door besprengi.ng konden gedoopt wotden. 

DE DERDE GETUIGE. 

is Ye.Gfl: Sfabillon, hij ZegL : · · .3...1.hoewel er meldizig gemaali; 
wordv in ht:t leven Yan de heilige Liudgar, •an de doop H>;i 
een zuigeling door o.n::rst-Or r..illg met Tiij-wat.er . was het nocb
uans strijdig m er een uitd.2·ukkelike wer, rnn de n.egend.e eeuw : 
Si;rijdig mer, de »et >an Stefanus ill. die sle-c.hts o>erstor.inf 

r-oeliet in genillen T&n ncod.z~elikheid : Strijdig met het alge
meen g"'brui.k in frankrijk, waar men een d?ieYoudige onde.r
dompeling beoefende: Str.!j·lig mev h.::c g.=:bruik der Spanja.ar-
d.-i. , !'. kvr ._.t-11 • c-1.' ou Lig"' on1le-r1l•'n'pding do pen: ::)t:rij-

· lti; !11c-r ·lo::: ci ·rnit: ,·a:_ .-\b-'.je. -lit: ._. ... ~ 1lrit:YOU11igt- ondt:rdomp.,,
ling •. ct·•led.ig•lt:: En ::.:rrijilig !-aa di:= gewoonte ,·an velen die
duor ··ell dricrnw1ig'=" 011dei·do~npt:-lin.g <looprcu tor in c~c Lit
eel1 w , 1::u YOOr ·dit alles haalt hij zijne ~utoriteiten aa.u. 

DE VlERDE GETUIGE. 

is lle i.n:-rot:mde L ouiE .-\.nthonius .:.\Iurarori, een man die ill eeu
·wige gt:da<:hten.is behoort gehoude.n c~ ~-orden, n·egens zijn uit
gel>reidt: kenn.is , onverm0€!de d ijt, en nauwgezeilieid ; ;n 
sm&a.k. Deze meesrer •an zijn onderwerp in zijn >ierde boek:: 
over de oudheid.kunJe der midden eeuwen in Ira.lie, ha.ndelt ill 
zijn t>1Iit.e dissert~tie over de plechtigheden an de kerk te Mi
lan, genoemd de A.mprosia.an..."1€, naar de h eiligen AmbtOEius, d-:
~ opsKller van een orden.ing oi rituffi >an die kerk . 

.Al!, gewoonlik hewijst hij iede? ~ooril . door t>orspronkelikt. 
auihentieke documentai. Sprekende •an de doop, door een ch:ie
• ooruge onderdompeling-die de Ambrosiaanse wijze van dope·1. 
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wa.s- :·:e:gt h.ij: " Merk op de Amhrosiaanse wi3ze rnn ·dop&'.1. 
T'ot op Je huidige dag hebb€n de priesters nog c:en schaduw van 
de _\!nbr~ian.r>se wi.jze rnn dopen overgehonden; want zij do
pen niet dooP OYerst-Oltillg gelijk de Romeinen doen : maa.r, het 
kindje in beide handen nemende, dopen zij het achte:rhoofd dl'ie
maal in het wat.er, in de Yorm >an een krnis: Dat nog een OYef

biljf:sel is, van het alleroudste en algemeen gebl'Uik van dopen 
door onder-®mpeling." 

Deze op· ".l.hartige getu.igeuissen van g eleerde en gd~erde ma
t ~en , die niett.egen-stasnde her, verkee:·d gebruik nunner kerk, 
der -;vaarheid getuigenis gH en,. behoren die men.sen rnldoening 
:.· ;zo::Y.,-Il. lie Lulk .xn b,;:andende l'.€-geene >oor mE:rL"elib• "'u
r x ·it<:-it :.:.<.i: ,[e Llcg legger:.: maar: · · Indien zij ~Iozt:-s t-11 de pro
~euen nier hoi'en, z-0 zullen zij ook, al ware het, <lat e· iemand 
;_:it d,:, ,'J.o<lH1 opstond. zich n.iet lac.en gezeggen" (Lukas 16:31 ~. 

In t-lk ge,·al hebben zij na. zulke gehugenissc>n g;:;en >o-xwE-ndsel 
:nee, .-om· hun heidense praktijk. 

GETUIGENIS VAN GELOOFSBELlJDENISSEN. 

E en r.tlassa be\\'"ijzen konden a.a.!lgevoerd worden om ;:e sta
Yen, ila<'. Yoigens kerkwer-, etn dric..Youd.ige onderdompeling, J-= 
\rijz10 •<m dopen '\\'as, tot op-€11 in sommige gevallen nog n &. -
,fa he!'orming.- B.,. De geloofsbelijdenissen >an de k;erhm 
va.n t\aksen, in Duitsland, werden onder i;ekend tB Wittemb.:-t·,;r 

Ol • dl'. t·it-ndo• .T uli <.:- 15.-;l. dcor Opzi<::!lE-rs. L ei:a:u::; eu Pro!e.o
.soren, 31 in getaI.- om aan het Concilium r..:: Trente voor tc 

"r-ellen. 

1fd<illcr!:on . · t~ n iE-nd t:n mecl.:-'"E-rk~·t· >au L u!!ter . pu
hlicterde dit mer, een >oor-woord., en spoedig daarna werd het' 
nog door wrscheidene ondertekend.. H er anilcel over de doo,J 
getuigr. 'oor onde..i-dompeling ; de zin van de be<lienaar wordt in 

lieze wOffi"den gegeven: "Ik doop u, dat i.s, i.k getuig door ~ 
onderdompeling, llat gij ge'Wa...~en zijt >an de zonden, en ILU op
~-,_-noruen zijt in hf-t- ve-.rbond door de waarachhge God, die de 
Yarl8' j ... van cttZe Here Jezus Chri .. Hru: , die u verlnst heefv 
Joor Jezus Christus, Zijn Zoon, en u geheiligd hem door -de 
H .. iJi~ G~t." Enz. 



Dir. Wd" ook her ge~·al wer dt: Karholie:b:e ~oclsdit:D..St '.n Ei.t
-gelanri : \\-au.r zij gc::;tichr ~-t. 1 ·\ttL ~1Ct '2ir!..le YUL dt ZcStl~ o;:cliW y 

en bloe~de tot: in her !llidden ,.an de zesti<mde eeuw. B ijna. yOQ~ 

een duizend jaren heeft zij niet anders gedoopt dan doo:r ondeP-
dompeling : ni·:.:~z-- ... : ~ l ... - .,.::=-L 

werd :!lee Ivor o·::r,,rorring -,..,nii.:ur. De co::i-sr.e Lekeerlingen wer
den pc-<·,,,Jonlik ge'.>:arc-,::-!;;.s<:c··d. -=:1 ir. r~. <:!"..,n geuovp r : d>" l&at · 
sren \'"C:ren zu:geling2n ':fiE:r phat::1 tct\:.U?ers rnor hen onder
,-ta.:1g11. n·..:..t lcu. r:-L. li•_· i:.. \ (11..>_-~ :; t·do('·t1t \ e!·, lt-.l 

DOOPS-PRENTEN ONVE:i:TROUWB.r..AR. 

Wii !,;:boi:-n red:; <<t:!E~E-;:o(}nd L1r le luop::-prt:nt<'n zio.
nt-ct:.::.l~e -..·o•):·::,elEn ger: ;;aren ·:·rn '.r:~ ·,£zonderlike .::eremo
:c.ies: le ,-.:.i.·banning 1 an de lu~ Yel Joor L.:sprengi.ng. capi-ula
Tium. oi "ooid-i:>u.o:::c i:· g . .:b: c-er. :.e.!11::n is ..lat rle ri:atechisanr zij 3 

-..·crsrnn<l lovl' l: .:-nn~::: ;-ec·e:r::~·i >. -r:. ·' ·.J-=; d · ""r:.dat~:-,1 :". u~r, 

'.:<1rechisanr 
i..-..a1.: b:n..:2:1::nlc i.:l t: t:r:. "s:,b2:.k.::i. ed.'. ~e.:,:en dst hij <loo!: on.
•lt:i- loc11p~lng geloo~ r :;; ,;e::~·,:,'.··l"'·· · 

:\°iertegenstaande ,leze- >'--E:-lbcken ·ie reiten, o;rnrden Uc2E rin-
•' .- -~ -~td. 

di>r. J an \O~g-.::ru; i.: '=""tuigen~s ··[ell .'..'::u! ~foria P,~c:auJe. ""r: v.:-
!c " Jl1lt:"l' · . ...,., _ ,..... ~ • .-l . i '..... .. .. .... ! ..... - - d.: - - ~It 

!iH 1lt: ;;.::l.!ij!l hr de lfoop l0m· o\·o:-t·SLotting ge5chied is. Ma&1· 
een kind k:t.n \d'Staan cLit· Ohl '.!c•loopt re worden door over 
~ toniug, i1r.t i:ie: Il•J<)llzakc:lil,:: ·.~ ow raakr ii: ec:n wasbckkcn r-e 
rin.iden. Dir allec:.:..!. i" -;c:!'.or:; •)!L <:·.·E 0r:i;.,.>oot·oordet:ld !lleM r <> 
o>enuigen rl.at ti:Le prem.:u gt::eu :i:,,rorie::e ,·oor;;r.elling -an de 
·loop Lij u !t.<:a:· c-•·L z:l .L· :,c-,1 li ~ ~-

Om een h-::i.J~!-i.~ g-::-i~!.'nik. r.i~~t ~u ~~~lm~l wortei gt:-€t::fiottn 
iletit :.-i ·le kHk. u,:. '~u!!ucn recl::t..-a.:u·digen. ""ordt di< gedu.tig 
gedaa12, ht:tzij doo;: oni>u!l1t:. _,i anJersL:ns . B.\. :.\fen heeu Ze 
kerheid dat de keizer Kansta.ntijn t.c Nicomedie doo:r ondeidom
peling gedoopt ·1·ei-.!, · ·!! ~o\: ::. --"~ .tr ' «-?!: !:e;; re Rome .-llget ! 

lifilld ili ovi:-i.·::ro1Ti.L;,r. De ~e:zer w•k It ~•tge~ekend , ::i.!,; kn.ic
lende Ili:ia.h'"t in ecU '.\-~l::+•cL-:o:-n I I ..i: I: _.11 :-:~ i;estei· gitr wa.k r 
o ver ht:m, en ei:!l \'el."'O ouJ-::r :, ·.:E Jt ~cLillerij, zegt .]at bij lier -
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.zelider rijd gerl~pt en van zi.ju melaat.sheid geilezen is. Ne..,m-. 
m c.n dir; a.ls ean zinnebeel~ae -.oors<.elling dan is het korrekt, 
n 1a.:1!" ah; een b.i:0tori.:-se YOOrstelling i5 zij geheel \als. 

I.n de uoege gem~entK: was er g~n on~tstioriing. In de midd :2L 
- eeuwen echter was er een .-.erkelike letterlike O\erst-Orting. Zu 
.. als reeds aangehaald, gelijk men b-ij de •erbann.ing van d:: 

J ui\cl. bcspre-:1gin.g bt:oefe!ldc. z.::; ook l\ti.'-l er \\artr O\t.-r •le 
hooiden der kai:~hisanten gestort vp Palm Zondag, di;:; \\erd ge
noemd oapituia.vium, rn hoewel <lit gepaard ging met een vooi·
oere-i.ding YOOl: Je QOOp, .-.as !:ier geer: UOOp, want die YOild ee!St 
plaats op Pasen, de Zondag daal'lla.. Daru· men op cl.it rijdperk 
ze-er Yoorzicht·ig w~. om de d.oop niei: te herhalen, oi ie~-e w 
doon dai; de schijn gaf n m et-n herhalin.g, d&.t, t c:rwijl men d .: 
ka.ndida.m; bij .Je \ Erb<"inning Yan de Saran besprmgde, en bij a~ 
uirspraking v&L de gaioofsbel.ijdenis overstrn:te, men de doo:; 
z.elve, beschouwde ais ecn ouderdompeling en niet5 anders. 

De doop 0001• O¥el'Storting, werd. et:rst ".n de &;te E-euw door 
da pa.us :::;:-,efanru: III gewet;tigd, en dir 5.lccnts in g&vallen var1 
ziekeliko kinderken.S. De doop YOOl' bespFenging, werd in A.fri. 
k&, in de Jerde eeuw ingevoerd YOOl' kranken die bedlegerig Ml· 

J.""en. Maar zclis de _lliikaanse Ka.tholiekm, de mi:nst >erlichte 
en ...-edaa.gdst-e Kat.holiken, bespoirten dir en be;schouwden he\> 
geenszins voor een doop. 

De d..T"j_e onderwerpen van °' l ) Besprenging mer; \Vij-water, 
>oor Je wrbanning \an ri.:= iluiYel; (Z n::rgilieni; >a.r:: z.onden 
-o1 iieYer yei·zoening rnn da eri::;m&t-_. t:!l •.3) Zuigelingen : \E·.rdc-n 
e~ door een .-erkeerde >oorstelling en toepassing van de leer 
d:er er-"i.zonde met elkander in betxekking gebi-s.cht. 

In he;; geva.l \fn;_ ,·ol'\\as..~Il.E:u WJii e:_- een ta.meli1:e t:j•B-&f
~d tussen de besprmging m.ei; wij -wai;a.· 'oor de n;:rbancing 
.da: dui>els ea de doop z.:he. Eehr.:r in gcTa!Ien rnr: noo<lzake
likheid, b. v. bij het dopen -.an krank.?n, t:eringli jders, t:r: stet 
-vend.a katechisanten, rnlgden zij ;:,l.kander op zonder tijJ-v~rloop. 

fu gevalle-:n_ van stenench, zuigelir;_gen , waar E-r cen <lrukkande 
n.oodzakclikheid r.oi:; haas-t was, waren de priesters dikwel-s- ver
plicht veh:: van de ceremonies O>til' re slc;an. Sommige- oe<lie
noors, om dooi.- ~err ·..-lugg& poging bt-ide de Sa~an uit te we.rpen. 
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en • .. k erismet te 'erzoena. 1l0optt:n mei: 1'ij -water l,heiligw~ 
t er,. en naw rli.k. dacr zij ge..:!.l grore h~Yeelheid wij -water bij 
rich b·iden . war.::n zij >erphht het spaa.rzamelik oo gebrniker;. 
en "erd er s.lechts b a pren keld inplaat.,; >an o>ergeEtorl. Riel' 

h~eft: men de gehe~e g-eschitdeni:: van hoe de <loop aigebr~b~ 
is ge,worden \ all onderdompeling ~ot O\ersroning en eindelik 
tot 0€6prengi..n~. en alies ·~i;: ern ge\·olg nm <le- h•1ling dat nie
manJ kon zalig worden t enzij lllj of zij ge1l<:.>0pt. was ; de Room · 
se :;,:t-rk \1·as .-leseli.k gen·or<l,:;n en legde de klem niet meer op de-

geesU?like \Yerkelikheid rnaar op het uirc·rste \ lesehk rrken dat 
naa1· :1f~ililde-rde, e-n zo werden iie v.·om\le.c. nm .J ezus : " Ter.
zij ir.wand wedewm ge-borer:. worde hij k<m in het ko

run:djk (7o-{<: n1'0t ingsan". \t-r'lnil.eril '.n ·--renrij i~r:::~.~a. g~

doopt: !s ~,ij kan net S:ocinhijk God.,:; niet i!.!ga«n ... Deze • .. lw-ai.in;r 
: .. ;:o inQ'e";'IO!'teld l~t.ti zdr .l:'rore~<lllten--€n daaronder 001: .. '\fr i· 

hucrs-\1-a-n?:!ee:: een zcigeling in ~e\:t(}:' :s ~'"".I: rt st(:-rve!.._. d·:i~ 

deli~ !l:::.rd.~opcn CLL tc!J. ~_,r.:: Lk_,nr o: Z...:!~d~[u~ :e \:~ij:Ic!l om het 
te 1::.pe!'.l )t ~i.:C\t-l' te bE--Epr2n ge 1'. 

( J :-1~-;ti-:-~c L· .. ·L H:rr ,.,,.,.;·.; \·cnrici'lJcn de >erbanuing d~r ,[ui. 
,-ei.:: . .::r:. stem.de:n J.e v.enigh.ei.d toe \<ill onderdompeEng. mas.r. 
• :..:t·lc-~ .. <:t-l... ·,njzt: u.n :;.·:t:L· ::: ~onir.,.,. in Jit- ztj m,,t spren.keir·n \er

wa.1·.ie-~. c-n eindelil;: v.-trkeli1: een be-sprenging werd. Zod.a.t, te~

wijl zij da verba.nning d~ dt~>els, ah behorende tot de he~ . 

de.!lSc ;:;igo<lcrij, \E-rwierpen, bdi!elden zij ecrhter het teken vaF 
die Ye:·bauniug , i:.1. J c besprenging , eu stdden h aar in d-o

I-' t .. rnt;::, .Jes tloop,, '. 

D1: eerste c.h.risr-::nen beschouwden J1: be:;pr e.ngin.g als eeT 
.Isehuwclik, hc-idc.u.:, c11 ,,fgo<lie,, gebnti..k; ~n rnorb~ltl hiervan 
\'indt 1uen in h r-& l e, en num de keizer V :tlt:ntijn. In de regering. 

>an Julianus, wen Va!en cijn nog t"€Il '"<)iksrribuun Wa.5, wan 
J.eide hij een.:s, naar eis van zijn ambt, 1·6or de keizer , in. d& 
:-:tnpel. 1·au 1l.., ~o-b-: .Forru!la. D.: dien.""td~ude prie:.s.tt:r h.:
,prengde <le swei; in proc~iE bij de deur, e<:n droppel op het 
kleed van Valentijn vallende, ontstak zijn room. fill brae.ht 
hij d e priest.:r een slag t.oe, omdar; die hei: du....fde wagen, ee.-~ 

christ en met wij-water te •erontrenigen. 



£.er~ c -:nts ilei: re,,,_:=n des <loops een rivier, toen we rd de J:"i
'~cr <:dl baJ, d1 her P,a<l e<.:il bekken, rn het bE-kken een kop . en 
de b:vf' e-?n ile3jt: er1z . En zo ~.3 !J..o:r ook gegaan met he< avond=" 
nui.al. Gedachtenis aa.n Christus en Zijn lijden was hier a£n 

-..:erei.ste, gelijk geloof bij de doop was. }faar wen men het af 
br8".:ht uaar ki21·1eren toe!l wed he:: gere€d.;:ci.1Up ook 'erkleind. 
E ei'.3t ~"'f men '"an d e kuapen te _\.lexandrie een kop inplaats 
Y:ill et-.u bek21; lacH ;:en lepel; .:irn::tr· roen men her a.an zui
gding<.:u :oeilierde l\·er•l ook rle lepel afgesc-hah : en n·erd b..;,t 
brooJ irr le wijn gewed,:t , en de zuigelingen in de mond gedaan. 
ru.'1ar eta_,,. ::ij i1er cii.kweb niet ',\·ilJen slikken, werd ooh: dit af-
6c-~- 1 !.afi: .. ::U tcc1 t~ ~c fi~·i,_ :-- t._:.· _, if-c-ht:-- z:1 :.:.. ,-in~c_.-r in ·L .. - ._._ :1 i ; ~ !~ 

benan e de ~ippt:!:t \an d.: zuigeling; later \\erd dit geheei afg~ 
btd~. 

:\og :11 t.cr p.ai: l 7V-2 heen John de Saini; Valier, bisschop 
nr: -{,iuebe.;, C:mad8., et:n ~-i:Uecl gepubliceerd on dertdend doot· 

d.ertien Doct-0L·ei1 'an de :-;orbonne, ( Godgeleerde hogeschool 
i!J. P~wij5. Fran.ki·ijb:) . Daarill \\Erd de priester ~Bvoien te dopeu 
d.ooJ: ond•.:rdoru.pdi.ng. H et gehele lichaam moest onder het wa · 
tci.· §'t.. h1~-i.n \\- ~J1-._ten c~f ._l0oe 'Yi..t:: .- i.:lt~· <l.02r t::t-n \\·2it1t~ 1va::-.::i: U\-e!: 

b.e~ li•)Or,_l re g1eten. In. her laatsc-e ge\sl 'an een \O!ll"a~ene 
mO<?&r. de kfil.ld.ichar rn<:t hoofd en nt:k over b.et cloopfont, trwijl 
J.2 pri~c,:.r dTiencaal >1-are O>er h t'rn g oot. ::'ifaa.r genoeg hiez-
var:.. 

Wij sluiten. d.'..t- h.ooidsi;uk mer, een kort overzic.!::.t va.n d~ 
doop zoaL; hij d001_. cle Oosterse b:erken beoe:fr:nd wordi:. 

DE NESTORIAANSE KERK. 

Deze ker~, zo genoemd na.ar ~esrore Patriach van h.onstan
uinopcl , i". een a:!';:eheidi.ng rnn de Griekse Kerk, die plaats vond 

ill! de l5de: ~ll\L Zij zij It mt op de lmidig<:> (lag t-Ell cuaftrnnke
hl:e g€est.elike heerschappij gebleven. In hun er edienst zijn ziJ 
mee.r dan E:nige an<lcre opperheerschappij nij gehleven yan bi! . 
gelov!ge nieuwigheden. 

Hun ker1.-be£tuur is priesterlik. Hun Patriarch, d:ie ge
woo:clik in Mosul, e.:>n grorie stad in Mesopot.amie, met ver van 
de ruinen n m Nineve, nab-ij de Tigris, woonachtig is, heeft on-
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der zijn jurisdictie roeer dan 430 metropGlitaause epi.skopaai~.:.

kerken--dat zijn kerken die door een bisschop ge_regeerd wot' 
den .:n die Yele an dere kerken in zijn wijk heeft. 

Hct schijnt of zij de doop bijna op dezelfde \Yijze behouden 
hebben zools hii t-0egediencl werd toen zij van de Griehe kek 
scheidden. De ceremonie begint door het· maken ,-an katec-hi
santen ; da.: oorsprnnkelik geschiedde door onderwijs. Daru: de 
kerk, eehrer, >ei·on~stelt, <lat de ouders de kinderen onderw~ 
zen b_ebben, zo geE<'hiedt het n.u door oplegging der handrn en. 
het ma.ken van het teken des kruises. 

Daarna gaat de ka.ndi.daat nar het baptisterium, da.t door 
hen de -Jordaan genoernd wordt; waar de priester teksten rn 
gE:beden >oorleest. Da&.>na. wordt de katech.isatie-olie en het 
doopwat€1' gezegend, en de kat.echisa.nt door de diaken p ;zalf.1. 
en na~ de pr iester geleid, die, staande op (te we-srelike Z'jde d:=r 
Jordaan. het aangezicht van de katechi;;anG naar bet- oos:t~"l 

keert .:n zijne hand op zijn boofd leggende buigt hi:j hem .-oor
O\"Er onder het water een eersre ma~l zeggerde: (noern.t zijL. 
naa.m) JJie!btknH:ht \'<"ill C~od. ik ;,loop n in de· 11a·.':t ·' ·:- \~a 

ders ; waarop het gezo>kch&p respondeert TflEt , .\men: Hem een 

~-e€de masJ onaer-het water buigende, zegt hij: En des Zoom , 
a.ntwocrd: " .\men " zoals te >oren. Dan een derde maal: En de;; 
Heiligen Geestes, _.\men. 

De tlopeling wordt. daarna gekleed, en uit het bap r-irist .. ' 
rium geleid, enz. Dan wordt het hoo£d .-an de-niemv gedoopt·"l" 
met olie gezalid ; hem een wit kle;:d aanged'.lan, en daru:na om: 
.-~ngt hi.j met '1.Yon<lmaai, eu dan m:irdt 1le Yerg-a<lE:ring w.:.;, <le 
zegenbede ontsfagen. Zull;: EE'n ritueel is klaarblijkehl voor 

~olwasseneu opget:rokken ; n u eclner Jopen zij ook kinderen, 
m~ nog altoos door onderoompeling. Zij geloH:n ech-i:t-r in d t7 
zaligheid •an ongedoopt.e kinde:ren. In de Oosterse wijze >an do. 
pen knielt de kandida.at; meestal in het water en wor<li dan 

-voorover ondr:r het wat.er gebogen. De Xestoria.nen word£7n ge
durig berispt omdai; zij de dqop uitst.ellen tot drie, vier, ze.s, 

x-ht tie-n en toi aehttien jaren oud. Eet ambt Vi¥1 diakan~ is 
gevolge-lik nog tor; de hu.id:ige dag onder hen in zwang. 
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DE CHRISTENEN VAN DE HEILIGE THOMAS. 

wonen in Oost Tu.die, de kust van Malabar , Coroman.dei, Coe:hia . 
en f'.nder·e delen : z'.j zijn een r.ak van de Nestoriaan...~ Rer:k. 

Hun go.l-.,Jienst gelijkt n:el l!leer op die der l'rotestanten van 
Europ<:> ·bi:;. Jic cld Roow s< K erk. }fen is b.et niet ~ of ztj 
n.uar de _-1.pO<Stel Th.olllas heten of E.aar iemand ander5 Yau Llie 

na.am. Zlj dopen door onderdompeling, en stellen di1.-wels d~ 
dvo'll ,-ar: L~ill kinde:·c~~ Ye!·..:e heir1ene ja.r~·n uit. 

DE AZIATIBSE JACOB IE'IEN. 

een andere klas Opsterse christenen die zicll. van de Gri.ek
se Ksk &.fs..;rrooden ill de 5de eeu~; Z.O genoemd naa1· Jacob 
Baradae:us, of Zanzalus; een 1an de be.k\,-aamste Lullnet leider,;. 
Zij zijn woonachtig ill. Syi:it; en }fesopotamie ; in dt: ·rnorlaacsrn 
eeuw 1:..<olden zij zowat !O, of 50,000 familien, Z.fj dopen dOOl' een 
dfieyoudige onderoompellng. 

Hot Ian.g: de uoop dee· YOhrn&$Cnen onder b.eu geduurd heeft, 
kan afgeleid worden 1an. een we:; gema.ah-t door hun Patriarch 
1lichael, die i.n D.et jaa:i: llUO O>erledrn i.s; in die wet wordt :or 
gezegd .lat zij n u geen ':erd.ere behoefte hebben aan dia1:ones. 
sen ,omtfo t zij _nu Dier; n:ic:er n·ouwen dopen z-0als H09:ft:l", mam: 
kiude1·en ' an :edere jaren; !uaar incEen b.et later Keer moc!i.t 
r:.-O<lig gt£Ch.r. wor•ien, ko.nden diakonessen "Van zeka·e kwa.lifika
tie sangesteld ~orden. 

DE APRIKA!L~SE JACOBIBTEN EN COPTEN. 

Een andere r.afrijke Oosterse sekte zijn de _lirikaanse mo
i::.ophysieren, of Je.cobieten, wier geloof,eredieru;t en kerkbe. 
HUttr precie:; dez.o-lfde zijn ah; riie der ..lziatiese .J aeobieten met 
1':ie zij i n ,.<:>Ile gerueenschap rijn. De Patriarch van ..-\. 1eximdrie is 
hun gee:;celike regee_l\ler. hij heeft een assist.ent, genoemd Ab
t.uan, of • ader. •lie 0 \'€I' een afde!ing presideert ; ~·u.nt zij zijn 
• -2-rdeel<i in Copuen-sra.mn1en--en bewonen E gypte . ~uble, Aby
sinii:' en Riliiopif . 

:Pe Gtiekse Patriarch zeide in .~e .,_·oorla~ttste e.=nw dat z:rj 
tie.nmaal zo ta!rijk waren als de Grieken. De Abysiniers zijn nog 
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'\""cd ralrijker •hiu Je Copren. Al de chnstenen dopen hun k.in
del'ell door een drievouilige onderdompeling, en geven 'bun da~ 
n.a. h.et avondmaa.t. Hei: is duide!.ik •lat hun rirne:t-1. ...:dijk J a;: 
v<i~ ;ti;.,. all. 1.-i··- O,J--.:rt·1·:::c k.-!-kt:tL \ oor Yob:ra.-::"'t-L·-r. J( •'..'.d !'•>.,:h:c!: 

fa. 

DE ARMINIAANSE KEK. 

• m·mc cen a.ni lere ralrij ke Oostn se opperbeerschappij . H ~r on.le 
en uirgebreide koninkl-ijk Yan _-\nninie, kn-am na >efe t«::'")luri~s 
omlc:r her bc-b,-t-l' ,lt,r 'Itu-kt-11. Ut- lll\\'Oner~ nnn-i!'!'..'::.--1. : .LE1 
g01lsili.:ust, h.::el uoeg in een Kadiolieke rnrm . fo i t- ,-icrdc 
eeuw ,;tichttt: Tiridar-es !lun konin:; een prinr.:tht-.::s:0ehii-ppij : in 
d e 7.f".:de eeuw, onder hun Pa~riarch Xiersd, schem·dc tie Ar
mi.niaanse Kerk zieh los ...-an alle andere stit:htingen. d. wt:r<l or 
aihankeW.:. )1.::t enige uitzonderingen ornrrent de kerktt<C:hr. orn
hclsden zij de leer der .Jaeobiet t-n . De hooidpac:riareh wonb 

<icor de ois$C·hoppen Yt-rkozen . .:n zijne \erkiE-zing WO!:"dt bt:-\b· 

r i.grl Joor <1..- koniug >an P<:rzi~. Hij ht:t:'FSt OY!?l' -!-! " 1t·r--bi-

s-.:l1oppe1L Een as~isrent; Pa.rriarch ht'.:-it 12 «uns:::f L>;, d roppa:. 
c:n nn•lt-« hem. llij he.:fu all.;;;; te zarr:en u •t "-Si>-tenr p.-..tri&:hen. 

lJ., .\.nniniaii.ns Kerk ,\oopw hare kiwit-rt-n door een d?ie--vou
dige onderdompellng. Haar rirueel i!" eehcer ongetwijield opge
trokk.:n \OOl' >olwas: enerL De Room:;e K erk ht-.::eh ulrl!!lr ~1.=-n 
Ili <- C. al r,• t! l !t:"f•: UO" ft:l".3c 1-2!·ke-11 1Hr zij •le rlOOl> uj;,,,.;f ·!'-

GEORGIERS , MINGRELIERS, EN ANDEREN 

zij u ~-oouu<:h:ig tu-;s211 de Ka.::pie-se c-n do Zwurtt: Zt:c. l>.,.. ..:h ri->t·~

likt- godsdic-nsri htt-ft ondt-r il<=n .1., boYei1.har~.1 - H lll. iter 1: 

TiUeht i::; oi jna dez-=1.fcle ah <lie di:r G!·iekse E.erk. m;;.,;· 0ll&ibar:.
kelik 'an I.war . 

Zij dopen g~n nieuwgebo:ren zu.i,gelingen. Zi; i::.r,.,.m.:n. le 
doov ··xarhl'.z.:ll!a, ·· il.luruinarie. fr rlt: rrgel L~'.n zij !~1rr h<!;,~ 
tig om ca d o1>cll, tn Yader .ivi!abolu..s nOE-nlt i.:.marnl op die 'i..-t 

getloopt werd tot eers;; nada:i: hij gcordend 1\·a.s ab ri.-,,si..:LorJ . 

Somliijcis bedier:.en zij d12 ·loop aan kindere:-n Yan -,, -=e iar.::;, 
SOlilwig.:n z.:ggen vij i j aren ouJ, door wassing. 

De Iil'idt t:r leest <lr gebeden en hcli iormulier. !..u.<i6t ,,w;,:; 
nier hij .1: ·lvopwoorden · na hij klaa.r is 1rnnh 1le ka11.li·faat;:_dc~r 



-ten :.mder pei:soou cmtkleed en di:iemaal in een wa i:m ~,~,,j •)ncier
_gedompeld, of gewdssen \-~m het b.oofd cot de \~tt>D. 1::.r zij::i 
nog rele christeni:-n in het Oosren wier v.·ijze >an dopen i\·ij kon
Jen vennelLlcu. >':ij not:rn ffi echt..er nog slecht.s twee 1:h .ssen. 

DE DlSCJPELE.N VAN DE HEILIGE JOHANNES. 

zijn \\"OUUC-llt•ig iu Turkij e, Perzie_, I n tlie, enz . v oodaatS\:€ ,;euw 
werdan zij geschat- O_!-> 25 ot B0,00(J sommigen zcggt;n 80,000, 
famiiien. Dez-e sekte woont slechts in steden waar er l'iYielM 
zijn; en houden eenmaaI des jaars een doopfeest. Zij dopen doo:r 

-o:nrleroompe!ing. 
&u andere '.das Oosrc-i·i::e ehristenen yan_ die ualloze 'c:er

kcn in. <lilt: lanJeu clie illet ,-clbonrlen zijn aa.n enig.:: andH'e op
-epperheer.:::--cha.ppij, zijn 

PE MANICHE'ERS, 

die hun ont;Sraau te danken hebben a® een zekere }lanes. ean 
PE17 1•: -::c genet:$kunJig.: ,- ,tn tle <lel'\le ec-Ln,-_ Zij doopten d c·Jr on

·.derdompeling ; dl hi:-t is i"cog"t w<iai".Sc:hijn lik door e.:L ,lrie
-voudige onlle.i·Jompding:. illafil· zij hr:chtten i=-1· g<:ccn uli.:;11:•tk<:r1-
d,_, kr,d:lit a.in. Zij hoopi:;en ::'ict:hN tl~zulkeu \u?.?. Luu 1id-
1rum:11 llie heot bcgc:er<lt>u. e ll b<;;paalJ nieman-d ZOThltl z;ii. pt:r
£OOnlike t..oestemrn inz . W tj $luiten dH e ge~hiedeni;: Ifa:t een 
k ort <j;ei-zieht OYe r ll6 toe,;tand c1e.s Lloop,; in tl~· \\-t:-::- tet·~c' Ker

ke-n wt kori; na <l€ hervorming. 

DE DOOP IN DE GRIEKSE KERK. 

{Die ook de Russiese Staats-Kelk is) . 

teld6 reeds 2.0 jarcu geleden llO millio--Jlen lidmatai. Pfaats
:ruimte lc1.a1; ons uitt toe om de zea- inter essan1i€ ini'ormati.:: om 

-trent Lle rloop,,,ge5-ehiedenis der Griekse K erk met.le t<- J~l,,.r1. \ \-ij 
etippeu sltchts het noodzakelikst-e aan. 

W anneai de p!ecb.nigheid des doops in een kerk plaats vindt, 
neemt; de priest-er het; n aakte kind, doet olie in de palm vao 

-lrijn hand, en zal:h her, kind geheel ; daa..-rna houdt hij l1a kind 
:rechtop in rijn~ lliID.den en zegt: "Weest gij Llitn.stknechi:; van 
.:God- waarop hij de naam rn.n het kind :uoemrr--gedoopt ;n 
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de naam des Vaders", en dompelt hem eemnaaI ondel' het wa-
~ waarop de peel:vadtlr respondeeri metr "Amen", "en des
Zoons". en dompelt hem ten tweede male onder het wateP; sn 
de P"et•adter r~pon<1ct-n: 1veer met '' _\men'' , ··En <le-~ H,']i : -:i 
Geest-es. !lU en ·rnor eeuwig, ..-1.men" en dompelt hem ten derde. 
ma.le ondel' het water; eo de peerrader buigt zich Cil herhaa.ift 
' ' .;lmen · · . 

~a. enige gebeden, tel'wijl onderluss.en het kind in zijn man
tel ge~·o!.-l 'rnr•lt. zalfr <l<' pr!e-5tti· C.e-r >001·hoo.M. •1g e1 . lkU~a 
ten. wond, oren . Lorsr. haud<:-n tell rnetcn ,-au h tct kiu l. en her
hsah bij elke toediening ran de olie de ~o<lrden : ·'De z.egeI des:
Heillgen Geestes.'' 

H-:t onderzoe-k. hoe of w11nn.:er d.oze zalringez::. lll.t:t oJ.: . \-,:.or 
en n« rt.:> -'loop . :r: (!.-. k~rk ingt--,·0-2rd ~ rcrr1. zou te •eel pl;iats.n1i1,1-
t.e opnem.en ; maar ind.ien de lezer zich de opofferin~ -.il ge
troost.en--da;; wel .Je moeite waa.rd is--0m bladzijden 165. 166, 
va.n het reeds gen0emde boek " The Two Babylons," re le:zer. 
clan zal h:j zit:n. rla: de aigoded.ienaa.rs veer zij ingelijfd werden 
in de mysoeries Yau !:un aigodend.ienst, juist op dezelfde wijze: 
moe;:en. gezalid \Torden ; dit was ook hei:; ge;a.l we.nneer Lij 
i ., 11'" tt-rnpel gingen ru: huv. orak.:l tt- raarlplr=gen . 

Ook ne: lar::;te rnrm.sel- het gebruik der P.oo.:ns Kacliolie
ken om .O.un:ne stenenden ~ zal-rnn a.ls een ...-oorbcreid.ing door
de dooci- heeit ciezelfde oorsprong. Het spre€kt van zeli, d a.t
indien de heiden, als een ~·oorbereid.ing , zich m et olie moesl
zalven om in de t-i:mpel t e gaan om zijn afgod te on tmoet.e-n , cl.it 
nog meei- nood.zakelik was, wanneer hij dit leven. moest ver
lar.en. om in pe.rsoon dat onzich.tbaar wezen. te ontm.oet-en ~ 
door zijn a.fgod afgebeeld ward! 

De ~ezer zal banerken d~ J akobus 5 : 1!-- 16--opgron-i 
waarvan de R. L Kerk zi~h wil rech~a.ard.igen, een ceremoni&
w&;, niet als voorbereiding >oor si:ervenden., rnlstrekt nieG, 

n,:.:>..r rot genezi.ng, en dus a~" een voorbereiding 1les le\·e-os. 
Daa.r de kerk nu eenmaal deze heiden....:e gewoonre overge

nomen neen gelijk in het ge -.:;al van de kinderbesprenging, WO~ 
het aLs een a..-.aoma angenomen dat z:ij bijbase inst-ellingen zijnt 
en g<:•oigeE~ u-crdt· e geEn onderzoek ingefo:-ld. of zij we l Of!-
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bijhelse grand rliHfll, volstreb ui.::t- W&.Ilti ZOU men tot :h
noorllottige ge>olgt;rek_h-ing komen da.t zij ...-an alle _ sch1:Tituur 
hla grond ontb!oor zij:i. ZO Lt Illc!1 ZC'!!det purclon tilt de s.ynago.g~ 
gewor-pen worden. maru: ZO€-kt m en ons teksi:en, die hoegenaamd 
getn samenh:-mg hebben. zo tHt::rbind.:-n en aa.n te wenden dat 
:rij ii.~ r!t:i<le:n>'e .:tebrn'.~'er. zulle:n rcclnvaai'cligc.-n, a.lSQr zij op de 

Schri:ft rU£ten. 
Deze za!vingen rueu olie, h0€wel on.getrijfold heidense eere

monia; hebben ....-oorwaar meer schijn rnn schriliuurlike gron d te
hf:bben, dan de bespren,,,o-ing, maar zie, welke kunstgrepen men 
zc-ii',,,; in •lit i?:eYal ii1ccr uanwken. om I6 h_-unn-en 'oorge-,·en da r zij 
op de Sch.rift rusten ! 

De kerha.ders redeneerden ongen:er al.£ rnlgi;: Jezus wer·i 
genoemd de Christus, tn Christus bet-ekcnt Gezalide: De Gees-t 
werd vergdeken bij olie; genade "as een zal>i..ng; de Joodse k0-
n:ngen werden gezalfd .. De nouw in h<>r: Evangelie zalfde Je
zus voor Zijn bgrai.::ni3: En het was slee:hts Judas die begee.r
de dau olie zou •erkochr, worden, enz. enz. 

En zo hefilt d.e Grekse Kerk, hoewel zij de YOl'In des doopa: 
zlllirer bewaard heeft, er wee? andere neidense ceremonies aan 
toegevoegd, en Z<k'kt die te reohtvaa.rdigen door selu-iftuurllke 
wa"'r.hede-u- die il0tgen&a.m.1 ?ii<-c" '-' ::-or·t ;.i1° it- he-bben mtt de 
doop, juis~ zo als. men nu doop-teksten aanhaalt die met kinder-
kens niets uitstaande hebben, of teksten omtrent kinderkens die-
weer niet J e minst-e bdreki:O ng tot de dcop i1ebben aanhaali; om 
de heidnse besprenging :e rechrraardigen . 

DE DOOP IN DE BOOM.SE KERK. 

De- doop Jooc· onderdompeling was in de R.K. door wet; 
V<l..$rgc-sre1'l, c-or ««t: i.c-r c'in,l-:- nil:: de Ste ::cuw : en O'llerstorting_ 
slechts in genllen Yl3Jl noodzakelikheid. De doop door onder
dompeling was zo lang door de wet bekrachtigd, en dit gebruik 
ro i~aeworteld, dat zij slechts tr&psge:wijze, en eel'1lt in de i6e-
eenw geheel yefdween. 

De doop door ohderdompeling, is eehtar nooit door de wet. 
atgeachaft of onwettig veridaam geWOPden! Het meeste dat de-
wet;. gedaam heeft, IE, om, zonda- de doop doo:r ondemompellnt. 
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ie he.noepen, beiten als wettig te elkennen. De uir<l.t·ci::.:-:-like 
wet, LO ub z.ij uu t eStaat i:.i her; il.:dt:n daags geb~uik. eL ·;oL
gtns •rc:lkt: 11e . ir ud.,.!1 ge-es illniutt=1-.I worden, i.s :,c:I tthli.;,ed l 
gtwor.idt in ·le: \ ol)!-:!l le '-'"'''°''nlingti:: · · .\lhoewel dr- ·iU.){' I!!<> ~ 
toegeJiend worden <looc- on:lerdompt:l.ing. O\'"et-storting. of b.:-
,;pr<::u~i.ng: u<khtan'- !no<:r o\ H , toni1us g.·houJc1~ wot·•lt-u -.b hcG 

gebruik >an de kerk nm 1i0!.11e, ~n i:ij ~orclr; ro~g,..<lii:-u1-l ,_loor 
drit>maal ornr tt ::;t-0rren. Bet zal uic:t ;rctGig z.ijn \·an 1..:-ze ge-

woon ru at re wijktn . uirg-,_·zowierd ic. gc\~ill"'u niL L>'J•tz:.h .... ii1:
h 1:.-id ... 

.Ut l{-0omse Kerk is zi..-:-h ill et-U ZeQl' gewicutig pum geiijk 

geble\·.-:n. n.l . •tat zij ra.n Lle. 11age:n \CJil J .. ugu.stinth Ht r0"' •.le •lb.
g&n Jet henm·ming, nooit zich verbeeld heeit, dar J e c·hrhsten
heid overer:telik is. }faar zij >erondersc-elde dat op htr; .:igenoli~ 

dat een kin<ljc:: rnn zijn moeder gescheiden is, het lnfrr.a1 de 
s:hooi; J.tr kerk Wa£, Yt:Y&ll.\\OOrdelik •toor de ZOnUE t"S.U _.\darn 

en Bva. me& de zorule z.::1ve besmetr, ingewoond Joo:: ~EM:an, oo
d.,.r 'le roorn <Jot!:;, zon<le Cb-i.3tus, t-u zou.JH· .uo•}~• •it::z<= oi 
de r.oekorn&nd.,. wt::rd.t. t::n, in<li<:11 h.,,-e ih •l.:ZE:- t06t~.,u.l ~ti,,,ri, 

.-eroordetld tot eeuwtge. ~a.mpzalighe:iu. Uelovende dii.;;; de we
derg&hoort<: her, we:r.k was 1-l.t-, Heiligen Geestes, c:n Ja;:. Ji& 
w erk plaar:::. \·ond in .it ,}oop , Joopttn zij dt:: kin.lcrkeruo. en OfJ 
ffir O.-!!insel dop;-n zij t<)l' op tle liuidig.- d-4!-

Deze !Ec::l'. is zo i.n.ge'Sedd ill al J e wt:t:ten, ge;ioof,,belijdenis
:';ttt . .-n ritui:leu 1lit::r kcrk. dar ziJ d ' l.10oit 1·'-lu lrn11 !~ehair tt:n 

woden, zonder bet gehele sre.lsel t-e c .. mbinden. De Lll1;herse 
krl'k, •-n de Epi.:::kopa.alse .kerk rnn En.geland, hebbt:ll cnig.: rnn 

-de cei:emonies clit: de P.oon1"e Kerk ;-0c , l., ._foo1J t0.:gev•_,,,,.gd h<:::t-fu 
aigelaten ; maru· uebben exhtH, op~nlik op .{eze beginse-len de 
kiud.;r-Joop ov-e.rge.nomE:D.. 

DE DOOP IN DE LUTHERSE KERK. 

De:: Joop '\Ve!'J to.,,.ge.dic:nd in cdl b:1a:igttl<lUW door i.:IWUlli 
di& geord.c::.nd i-,_ zo ~1A>--dig !la •le .,reboortc van her 1.in.1 uk g-: -
1.,,gen is. DE': prit:£ter begint; me;; de >erbanning .Jes duh-els. 
J)~ • .naakt hij he~ rekE-n des kruises op he gezic.ht <:n de 
bm<::t; rnn 1!.: zuigeling ; .J:iarDa Lcgt illj .::.nige gebeden op ~n 
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ie b~pen, beiten als wettig te erkennen. D.: ui:clrci::.-elike 
W EL, LO af,,, zij nu Gt:staa~ iu hei; heden daags gebruik. o L \-oi

g eus •.\·t:lke 11t- i-!tuiJ i:n ~e-"'XtUllLnEd'• l wor<len, i;; :,e! •nhfr,,t-d l 
gewor1 i<:.tl in . lt \"Oi!!1:!:d2 Lc:\l"Ot.. 1·.lingti:. : .. _-\!hoc\\ el ,[r ·iotlp : nu ~ 
toegt?diend wor 1 len doO'.: on<lcrdompc:ling. o>etstort ing . oi be
bpr(.'n:;ing: n.ochtan-. fll0tt O\ Cl'~rortin_:i- gehouJen •.ro;·dt-a ;,L, heli 
gebrui1: >an de: kerk n m Rome, en '1ij i:rnr1lr. to~g"'·E~w1 rioor 
drieman.l o>er rt :::t-Ortcn. Her Zhl uier \\-.::tliig zijn mu l-:7e ge
woon t<:> aI tc '.rijk.;.n _ ui-t.!• zowl"'r·l i•. :;e1·,dleu \;,:: LL".-•lz-.kdii
heid. · · 

lJe H-00mse Kerk is zich in ee11 zeer gewicudg pum geiijk 
geoh-\·en , !.! .l. 1l:n zij 1·aL l-_, 1lagc11 ' ;.ill _\u~rillu ... <>I ;:r,~ 1 tc .L. 
gen Jt:r he.rrnrming, uooit zich \ erpeeld heeft, ua.t de d1risren
heid o~·ererielik is. :.\Iaar zij >erondersi;eide dat op ht-" ogenblii>: 
dat een ki11<ljt Yan zijn moeder gc5cl!eiden is. her buiren de 
schoor Jer kerk \Vas , ,,·ti-anwoordelik •tooc de zond.:: '&!:. _\da.m 

ell .Ev-a. m e• de zonde zeive b.o.smet , ingewoond door :Satan , on
d d · .le t OOhl (joJ,; . zoudt-i· Chi'iSliUS, tll zowlt:i' l:tC, ) !_ • .i-ze:- or 

-de wekornendc:- wt-rel•l. dl, U:di,,n Ler i11 1le.u: :0=: <.:.l:· i .;c'..er i , 
veroordedd wr tem1·ige t ampzaligheid . lJelovenda fil.~ de we-
dergeboorre het \Yerk \\·as tle~ H eiligen Geest-e5: en t.ta~ d.ir; 
we1·k phw.r;; vonrl. in .l<: ·loop, ·loop tt11 zij de kinderkt:Ll£. en op 

d:ir ii~·:tin-;el •lop~·r, zij un cp dE- hui. iiO!" -lag. 

Deze 1.ocr is zo ing.::weeid ;n al J e n·en~n, geloo~belijdenis:

&:-tt. t-U riru~leu 1lit-r ko::rk. 1hlt zij ti' !IOOit 1·<'.n hru !BEd1~i.i:ic12 
wor•1en . zondei· het gt-h ele srelse l t-e •.mrbinden. D e L<;.lihersa 
k.t-tk. - u de Epi:-:kopaaise ~erk rnn Enge!and, Lebbon cuige rnn 

-de ceremonies dit- <le P..oo.ru.se Ke;·k :-or .(e clo.1p to1::geY1....:;,gd het-fli 
afgel<>ten; m aar ilebben et·htet', openli'.-: op ·leze b t-gi.rrs.o-ien de 
kllide:r-Jcop o>e.rg6.!10m6D. 

DE DOOP IN DE LUTHERSE KERK. 

De <loop werJ coegeditn J. ill ed. h:erkg.:bouw door i.<::?:uaid 
di., geor•lenrl i~. 7<) "1'' ·"lli~ ll<l lt:: gel>oone n w. Lkt h--1",.j ,,Ls ~-:

legen is . De prit:Sttr begint met de >erbanning d.::s dcisels. 
Daarna. waaJd; hij het teken des kruises op he gw icht en de 
bm::i; >an ,Je: zuigeling ; • lu<irna zegt filj enige gebed~n op en 
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lt:t:'t: 1b11 h.-r t it"ll:le i1oo!Ll,,rnk \<Ill }fai-ku.;;. TI"<l<U' l.lt:t Yc.-n~1dJ 

worJt da.t 1110""1er,, lrnn km lt:r en tou J .,zu.6 brachren. l)aL lt-,?U 
hij ii.: imnd op h.::t- hovf.J. 1 <lll h.:: ki.ndj.: dl zeg: :.._.,t · · Unze 

\
7ttdi--- i- · ')P· 1 ;al~ vraagt hij h .. H<-~~1!n Yitll !ttt kir~ .. 1. c!.1 \ !:Ll<l2'1: 

h.-lll d«n .lri t:t11aa[ ~• t •le 1lui,·d in zijne \\erken at re Z<'.-c.rcE , 
en dr;.c-u1,w.l or !iij !5t:looft; in God O.e Vader. em . op &l de:ze 
vragen ·mnrnordt de p.;en·ader- het kind 'ert<:gen,.·0or:i.igenJe 
-btvt:<;:rigen<l. Dttarna ·rmi!r ha naa.ktr tt0od jc- \·311 ;kt kind 
over her- rloopiont gehoudeu, rerwij l d.e pr!.esrer, her ge:':\·une 

.dcopformulier utt8pr.,kt:n• lt: . er t-t:ruuaal ',\·ar.:-r .. , ·:er 
gier. in Lle na.a.m des Yadc;rs en e.:n rweede mfl>ll iu de us.am 
d es l oons, en een derde nic<al in de naam des~ He.iligt-u G£~,;res 
.:lnkn. l1<W. d e.ht: hij Ltr i,oofd van t1<:c hind, t:n •oor l..ij her san 
de pt:ttYader tt:-rug gt:eft spreekt hij, de hand op he-o !loofdje 
..houden de. een ;,:one ze~enbede nit. 

DE DOOP ONDER DE ENGELSEN, 
WALLISERS EN !ER.EN. 

~ ieirtlik tlezeifde al" )ll• td" de Lurhetanen , ruet u.it zorr• !er:n.;, 
dat zij de verbanning .le:;: Ju[\·el:: .-1flaten. en ondei.:dornpeiiug 
gebieden. dl .-1e .Joop ·loor O\ct:Sl o rting slecht,; iu g"' •, a!len ';1n 

noodzakdikLeiJ. In 11)-l,:J . ,-c:h tc.r ik eit men op een 1:erk-:;erg".:i-:
.ring met Je ht-eli3$cllJt: ~;:-eltl J es ,.•)Ol'Zii:;rei:s , etc on 1er.fon1~-,.,- 

lil1::' permanen;: ,.er,tc.tld·J in o,·a-:ro1·ti.u.g. 

DE CA.LVINISTIESE DOOP. 

naar 'lel'ei~te van de formuliel'ell der 

SCHOTTEN. SWI'fSERS E N HOLL.ANDERS. 

Ht:t !.i:t:l'l:>gcb1·u.i...-: \all Zur'.ch i..s e:.:n .,,Jt:d s med' hen·m·m<l, 
.en andL·rJe.:ls llie d lit:don en ; .\led t>cJ.orv en 0ruht l.:.c-r- ,Jruier
dompeting vt:tbit:Llt. dt Ot:ep tt:nkd ing '001·,,"°hi·ijri:; : Eu it:;:s 

:n1cer huTorm<i omJat llt:t ie- olj"". zout. t:ll SI><=cb.,J. tLd' h;:iek
se en Hcoa:.Sc: kerken .• t::,ai;. eu le \·ctb;rnnin.$[ J er L trtl ec::.nen, 
,en de pri>ate loop ,ld' Engels.:- ;,:,.rk. ,.u lie; 01dc: . vragen da 
2uigelingt:n a rt.:eur: : i.ot:wd zij g.:migen eio;cn die zuUen borg 
& a.an • l•i.t de Zlligc-lin2 e?.: i'!..l her gdoor J e1· h:d''i: zulle:L O\·;_?-=vo.,d 
-warden. 
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Bij de h-ervorming :-werden dezulken die zuigelingen ta
doop br '1.c!m ::u ht:i·haa.ldel.Ll;: gen:aagd, of ~t hun begeertr3 
was, waarop zij gewoonlik bevestigend antwoordden: en cl.it we~ 
om een. zeer goede red.en; want weigering om de kinderkens te
!ak n dop~-n ,,-er.I w ec, ge.-1mgt:nis of verbiuming gestni.ft ; i:n de 
duon Yau ':ol W<t:3senen. clo;;c· on<le:rdon:peling n·erd mer tlc: .IO-Od 
gesrrafr. 

Plaacsruimt-e la.at ons niet toe, om nog meer aanhalingen 
t-e maken uit de formulieren van protest.antse kerkgenootsehsp
pt:u . Tnclic-n ·1~- ic-zer et:htt-i· her- boek \·an Dr . J ames }Iounta,in, 
":\i y Dnpti"!ll, .\.ud \\" liar Led To Ir ,. . leest d.an zal hij el' 

minsrens 50 of 60 aanha.li.ngen in vinden, van de voornaamste
Prof.:·;S5orcn t-ll D0t•rm·.,_in in di:- Godgel~rdheid. •an Je Yt.-I""'' ·hil

lende prot.:5tantse kerkgenootschappen, die kinder-doop door 
be.spnmging beoefenen , en die niet tegenstaande hlID. ve1'k:ee!da 
p.1.'0.ktijk, ~ocb m oeten geruigen, dat in de dagen der apostelen~ _ 
de doop nooit andelS - dan door ondel'dompeling; en na. belij
den.is van geloof is toegooend gewoMen.. ... 

Te-!l tijde der wereld tentoonstelling in 1893, te Chicago, 
Verenigde Staten \an :\""ooTd AmerJra, werd er een parlement. 
van godsdio=rute.n gehouden, waar alle genootschappen verte-
ger.woordigd war-en. 

· DE WEL EERW.llRDE DP. PHII.I.IP SCH.A.FF\ 

ver.;egenwoordiger >an de Presbyteriaaru;e Kerk, sprak daar 
onder andeen ah rnlgt : ·'De Doopsgezinde Kerk, is een heer
like kerb:. zij was-, en is nog steiods een ger.cige voor de -vroegste 
of oorspronkelike wijze <:an dopen ; de zuin:rheid di:r gemeente-

want -sln:hrs ge!ovigen worden er in opgenomen-de ;;eheidin~ 
tussen £erk en staat : en de vrijheid van geweten." _ "ThE
Worlds P arliaments of Religions Official Report by Barrows-,,. 
Chicago, 1893,· page 1200. " 

Te ~Iai-ylebone , Eng1:!and,...,,Qp de 5€ Oktober 1901, op een 
vergad2r:n::- 1 ~=n; •lc- R ,·h.l va.n Yrije Kerken (insluirenJe ·Pr·eEhy
t.eria.nan. Wesleyanen, Baptisfon, Independent.en. Broeders, 
enz..) srelde 
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Je Wel Eel'W. Dr. HEYWOOD SMITH, 

(W esleyaan.se Methodist) . 

Toor, da:t a.l de uije kerkeP- zich zouden verenigen, t-Ot- een gt• ' · 
r-e kerk. die nij zou zijn rnn de d'\\alingen der Engelse E pisko-

-paa.!:;1:: c-n d~ R oorn"'E- Kerkt-JJ , t-!l aigezonderd van de Sr-sat. Xa 
.z.ijn vt'rklaring, dat zuigelingen doop, niet op de scllrift kon ge
grond woMen, maa1.-te filj de. ...-olgende >OOrst~ller;.: 1 ) D·.u 
godrrucht ige ouders hunne kinderen c.aar de k ei-k z:ouden bren
gen, om 1'.en aan God toe te wijden, en te registreren. (2) Dat 
wallllet:r een 1:inJ oi persoon blijken geef~ van ''>edergeboren te 
zijn., zij moeten herinnerd warden a.-an des H 2ren gebod, om 

"te kolll,:,u c-n z::.;;b. ~"' lat t-L ,:::p.:-r1. 1_3,1 Dat znlk een doop zal toer 
gediend wor<ler. door ond~rdo-:npe!ing onde!' bet water, al.s een 
wen,~ 

Wij "luir1::11 !i: !,ov: •i- rn:, ~ : . "':: j;: opw..:=rking : Dai; niema.nd 
lie met reeht kan aanspraak m aken op geleerdheid, en die J.it 

>raagstuk zonder vooroordeel onderzocht heeft, du..1"'.ft omken 
nen, dat de doop in de dagen van Christus en zijne a.postel<:il 
-00it anders is toegedieild geworden rum dOOl' ondel'dompeling, 

~ na belljdenis DD geJool. Vandaar dat W ijlen Dr. Andrew 
}furray . :n zijn boek " Re;:; nieuwe Le•en· · di;; erkem, e:n op 
blad.zijde 186 en volgende bladzijden, de >erklaring ma.a.1.-.:. d :lt 
in de doop zo a.ls ruj door P aulus in Romeine 6de hooi dstu.!.:. 
beschrevsn wordt-en Dr . :\Iurray noemt uitdrukkelik de woor. 
d en ' ' onder hei; water gaan , en er uit opstaan--het gehele ge
heim der heili,,,crmaking ligt opgeslo~. 

Wa.arom m€Il niet t~genst-aande zulLduidelik licht wen 
de kinderbesprenging blijft b(·oefonen wordt in de loop >G.ll 

.bet volgend hoofdstuk behande1d. 



AANHANGSEL. 
D,, . .J. J. fu·igt.- .-iwh her erg iuatiL..k oru de Z, igeliugen

Bc:;prenging te ve:rzoenen met heu ft.it dat her.. uit Matt. 28: l \:J'" 
duidelik blijkt dat ondenrijs de Doop moer: >ooraigaan. Deze 
moeili.kheid zoeh bij te ontduiken als volgt: '" H eu woord ·on
dcrw-ijst · is in hei; oorspronkelike " maakt discipelen · ' . E en 
kinJ is een di...::cipe! of leerling zodra hij op de rol staat om on 
dei·wijs ;;;: ont>angen". 

:1Iaru.· eilie·rn~ waru- heefo die geleerde Domin.ie ooit gezien ot 
ge.iloord 11ac men zuigelingen op e:en ~chool:rol plaatiS.t- om on
dennjs rn omvangen? Dan haa.lt hij als een .-oorbeeld a:.n de 
regisuar~E: 'an geb()()i-e en ::okrftt '. _\!,of ·r ziju h.-ze1;: re dom 
i_s OLI r,_. Oll<ldSC:lleiden rn~.sen €-ell blote ;·egistratie t.er\\ille
\"Qll ;,::<.-t.tistiE:kE-!: Ol o;.u; \\·c-0rden tE- I OOl"KOnlC-ll en t!f::-ll ;,t:hooirol. 
waarop de na.m.cn geplaatsr; warden van dezulken die reeids in 
st:.i'1t zij L OL.. ~ni1ec·wij- re .,un·ange:n, eu 1lu.;, in :::ta'lt om t1;; ge
loven. en zuigelingen Jie nog jaren lang hiertoe onbd>rnam zijnt 
Indien een Yader een <lag of wat na de geboorte van een kind_ 
nas.r de schoolmee-sr-er zou gaan om zijn naam op de school:roi 
te plaar<;ten. zou hij zeker beschouwd worden als een geschiku 
ornrwerp >oor een krankz:innige imichring. Is het mogelik d.at 
tell ~r-rclilonie. clie door zulke belac:helike argumemeu moer 
ondEtsteund worden, een goddelike ins-tel.ling kan zijn? 

Er is ee-hter heel wari mea- overeenkomst tus-sen de cere
moP-it:: '-"<lU Zuigelin.grn- b.::<>pr~ngin,g. eu rl"" regi.::n«r;t- nm ge
boont:n en steriten, dan de Dominie gaarne za-1 erkt:nnen. B ij 
Zt.:!k t-dl registratie udHX:ft het- ondt:rwerp er>an geen andere 
kwalilikatie, dan h.et feit dat hij gebor en of gest-orven is; en zijn. 
na.am. Zo is het ook met de: besprenging, zij is een blot-e regis
naii,,. nm geboo; re en naamgenng van °"~u deselik gehoren 
kiwi. e.n t:"i' kan >a.n 1lir kind gtt-n: andere hrnlifikatie ge-:ist 
wordt-n 1lan dav h&c geboren is en een n.aam ont,ang. En gelijk 
in het ee1'"":::>te geval bee.ft; deze registratie geen de minste in>l.oed 
op nt:t le>en of karakter van het kind. Er kan geen geestelike 
kra.eh& ve1·bonden zijn aan een ceremonie die God niet geboden 
he.: ft. 

Geheel anders is het met: h.et plaai:sen •an de naam van 
e-en kind op een school-rol. Dat kan niet gebeuren voor en al-
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E'°'r ncr kind nid rcc:.b zon::r on:wikkeld 1:> dat heti kan onder
st:heiclt.:o. ..i~ zijn >ersuand kan gebruike!l en rede kao. wrsrnan~ 

m.a..w. ~!. ,r..,~: i:: c•c·t.,-:·.,:ij,.. r,:- om·.-~mgen. Er: zv i , dit ... --en 
prachtig r.·t:::~lrl nm de ·'loop de-!· gefo; igc-n. \\'"3.ill' iemand nict ktm 
opgt:I1omet1 \\Orclen t-n ern iliseip~l gt:::maakti warden, t-enzij bii 
cen \·oorgas.nde omwi1:keling ondergaan heeit. En hierin zit 
juisv her gehele >ersd:.ii, en ilir. beeld behoort dus ons t<><>: 

en niet. d· ·rnorsfanders nm Z. Be<:prengingl En dir heefu gelijk 
de doop er geloxigel'.!. een >erbazenJe in>loed op tet lewn en 
bra.ha . an het ond.8.-v.-erp. 

Her geL.e!e betoog \an het pamilet is immers om de doop 
Y~ zuigelingen te rt:..:1-1:.-:i.ai:digen; \\·aui; niemand ontkent dar. 
k.indert-il J1~ grcot ·=t:Uccg LiJu Ol!~ ou.Jc_.\\-~j::: t e \)l!t\"i:il!gt:::1, '="r;._ 

Ju~ ~ staat zijn te gE:lo.-en kunnen geJoopt worden, maar wai; 
wij omkeunen is da: .:i.E ~c.:Lriit zuigelingen ais ge::<;Llkte rnor
\Yt:::i-pen U:.ertoe be:;ehot:W\:. Eib:e zuigeliug :s ongern-ijield eert 
h nJ . m<>.:ll' elk kinJ !,. geen zuigeEng; en om die rwee mt:u e1-
1::u.der ;:e \"El'warren is niet eerli'..-. 

Dit is cok hd g.::•;d ~i::-c 2t:I1 lL:rcipcl. Het woord h<.:en een: 
Yee! l"Utllld"-= betek<..ni~ •l<i~ 1;1o.:,;: e•.·L. !e,;,r!iug-. EH;e •1i ... c:i1°el '.., tt:ll. 

leerling maar elke leH·iing is in de gewone zin nog geen JL.:ci· 
1 d. Her ':1·oord. · · di~d!·c~ · · .,cr -...:eu: rnlgeling, aanhang-.::;.·. Eeu 
ciiscipei ..-an iem and tE: z.ijn, 'uetekent dau men de lee-rstellingen 
or iilosorie \·a.ri. zul.£ 0::<1 rersvon ::.oe~edac.n ::;;. Om dus ~en di;,ci
pel van :'='mand re 11rnb:e~. is om u.:m o-,-er te h alen r.ot z t:kere
lc-€-l"&telliug.:n of bi::-gii:~d"'u. lie Fariz-::-en beriepeu zieh cl' Op tlac 
zi; li.:-: iptl.:-n ,,:an ::.Ioz2;; wareni:Joh. 9: :21. :!SJ. 

Hoe zijn de hrn-·EekH cll.scipelen \·uu }l•ne,; gewonltou? 
E.-n:r moc:>t 1Ioze-< l:m1 11ank•>uwge11 J.at GoJ hem aangestekl 
!lad als !1un Verlosser. l-t: le t-ekenen uoen, waa.rdoor zij kon
Ji::n venekei-d zijn 11nr dit waarheid was. antler:< zouden zii 
han nimrncr ge•olgtl zijn. -en eers;; toerr zij lbarrnn o>eruuigd 
t;1·ar->n. en zich aan ;, .. m <::1\ erga,en om n1n hem uitgeleid t-e· 

\\ ord.t>!l wcrllen zij di ~foz1:. :- en in de wol.k en in de zoo ge
Joopt. Yen moei: eehtt"r nit:::t uit ht-t oog Yerliez~n . da.t daa-r dit 
YtlrOOOO nesflik O\"d'dfelik Wll' . d !t e->n onde.ninding i;; die in' ze
kere opzicht~n door hen doorgemaakt v.-er<l voor zichzeh-en Z() 
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wcl al;; al hun nag6$lachten, &n d~ nakomelingen J.us niet 
J*rsoonlik precies op dezelide wijze discipden werden,- tE>rwijl 

' in het geestelike het niet overerfelik i!;. en Llus persooniik door 
.iedHeen moot doorgemaak:t warden. 

Zo st.a.at de z.aak ook mer Chrt-:;Tu..: t:n Zijne Lliscipdcn . H:} 
moet aan de zonda.cu· >erkondigtl \\ordeu, al.s de Zoon \a!l 

God, en de enige weg tot zaligheid. en \\:l.D.!lee.r de zondaa.r 
hierYan ovenuigd wordt en zieh asn Hem ove:15eeft a.ls zijn 
L eid.smart, en Zijn lee· omhelst. ecrst dan 'l':or1h hij door ht-t 
uiterlik te;,c:-n .Jee Dcops ;xn disc:ipel ' ::ui Chri::;tUS" gemaakte 
etrsii dan staat hij op de rol om geleerd te worden alles t-e on

-derhouden wat Jezus geboden heeft:.. Jemand mag reeds zijn 
..naam opgeven als een leeciing, met he;; doel om een. dIBcipeI 
t.e worden, maar hii is het niet, totdat hij verst.andelik d:e zaak 
begrijpt in J ezus gelooft, e-n ene O\e.tgave maakt. om H em zi.jn. 
geheie ieveu rum t-e kleven, eerst dan is hij een. discipel. Dli.S 
eerst on.dernij-s, en zo de mens riier tot o·rn.rtuiging komr. ii' al 
de arbeid ijdel, maai· komt hij to7 o'ertuiing en gelodt. dsn. 
wou1t hij door de doop <:en rfocip-::1 Yan Christus ge.m.aakt. On
der '.>ijst alle volken , ~ dus p1·ecie-'; h er.ze!lde a1J; maak-'t discipe
J en van alle volken. 

D-e geleerile Dominie wil echr-er nier. <lat: onderwijs de doop 
moet; voorafgaan, hij z.egt: ··Men kan - de zin rnlgens- de kon

"<Strukti.e verstaan: Ma.a.kt discipelen d-oor z.e te dope.n en t;e

la-en.'' 

fo.dien di;; korreh i.s, J at. er geen •oorafgaand onda,..- i~-:; 

t<>t ncdig ~ om een di.c::cipel re maken ; maar dat men ze ~ 
mag t.lopen, en dan daama onderwijzen, en daar ,.:fe.zus u:iuhuk
kelik gezegd heeit: ":Jifaakt clisc!pelen van AL DE VOLRE N." 
dan mag men- volgens deze konstrukti.e van de Domi.nie-het 
-ganse heidendom voor de '°"'r weg me:t al hunne zuigelingen 
dopen! Ls on.ze •oorstelling echter de reehte, dan mogen slechtA 
dezulken gedoopt worden, die doo°r >oora.fgaawi onderwijs over
-m.i.igd zijn en zich owrge\en aan de leer die hen • OOI'gesueld is, 
.en voorl.aan Chrk'tenen oi Christus-mannen rnllen zijn. 

Markus 10:16, ·'Die geloofd z.al hehben en goooopt zal filjn 
:zal zaJig worden ", heeft de Dominie even eens onrust --~roar-
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zaakt, want hij ziet goed dat geloof hler een vereiste 1s en de 
doop moet. vooPafgaaD. Orn dir m ec Zuigelingen-besprenging te 
lrunnen overeenl:>rengen, zeg;; hij o.a . dat Christus onschuldige 
kinderen geiovigen noemfi 1)fatu. 18: 6) . 

Het verban.d i:ooni; echter duidelik aau, da& deze t.ekst niet 
rnrwijst uaar her. kindeken dat J e-zus in hun midden st.elde tor 
een \"Oorbwld, maai: betrekking heefi; tot dezulken die zich naai· 
des lieren. bHel a.lzo Yernedereu gelijk d.it kindck.:n, en Ji.: 
Joor zul.k etn vernedering zu1ke kleine!l gb\YorJen zijn Uit: 
in Hem gel<>Yen. ~faar al z-OUden ook zulke kleinen beJoeld ziju 
gelijk her. kindeke:u dat Hij als voorb.eeld g1..,brui1..-te--hetgeen 
niet hec; ge\'at is--Ja.n nog b h0t een slentel' , om klein.:n nm 
wie J euzs uitdrukkelik zegt tlat zij i n H e m g e 1 o v e n, te 
willen gebruiken om daarme.:i de ci.oop rnn zuigelingen. re willen 
rechr;vaardigen, di.: niet kmlllen geloven, en Jus gene ge5ehikte 
rnorwerpeu rnn de doop ziju. 

Da.ar zijn betoog handelt over de doop van zuigelingen ; 
wanr he~ zijn zuigelingen die die Dominie doop t, en niet kin 
der en die geloven-laats;;genoeniden word.en slechus aLs uir.zon
J e1·ing, gedoopt , WcUllletr zij om een ot amlere reden cl.ii; uiet 
als rnigelingen zijn omlt:tgaau; om du;; w~tt 'au gdoYige kin
Jeren-die die uiet jui.st in jaren zijn, maar ook die insluiten, 
die dir, slecht-s. in een gee.stelik opzicht zijn-om dus wat van 
Jeze kinderen gezegd wordt t.e willen tcepassen op natuurlike 
zui,,,cretingen, die nog niet ku.nnen gelo,en, i.,;; ec-n poging om 
m.ensen bepa.ald onder de indruk t~ brengen dat J ezus zuio<>e
Dngen g&&Yfgen noemt, en dus aan de voo.rwaarde van een voor
afgaru:td geloof Yoldoen, en daarom mogen gecioopt worden ! D F.
ze :;o01-i redenei·ing word.t door he!; gehele pa.rnflet gevolgd. 

Dase Domine, gelijk de Yorige, die e,rkende dat de eerst~· be
tekenis Yan het Griekse woo.rd ··Bapto· · dopen, dii:p insteken 
is, erkent ook dat onderdUinpeling recht is : wmi; zegt hij : 
··0ns t.loop-formulier, spreekt ook >3.11 ondeegallg." · 1Iaar hii 
beween .:chter Jat b&-prenging ook schl'iftmatig is, ma.ar geeft 
er gene beta-e gronde.u voer dau zijne cigeue veronderstelling, 
en. besluit Jan als volgt-: " In de wijze van de r.oediening des 
Doop. heeft de Heere dus uiiheid gelatcn . " 
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1-Iaa.r laat· iemand nu gt:Pruik maken '>an dez~volgens 

hen-van God geschonkene vrijheid, en-Zich t-cl'wille van een 
nauwgezetlier wandel meto God, door onderdompeling laten do
pen, en wat gebeurt? Hij rrordt als een ketter, die in ernstige 

dwaling \·~rrnllen i5, zondi=r parJ.on, Yan de kerk afgesnedeu ! 
Aha! hier openbaart zich Je Zuigelingen-bespren,,aing als her 
echte kinJ van Rome! en bc-u1erkt men onder de fluwelen poot. 
de scherpe nagels rnn <le >en·olgzieke geest dcr Roorns2 K erk! 

EerH e.rkent men de onderdompeling als de echte >ertaling 
en 1::erste betekenis >an het W oord "Bap oo' maar redeneert 
dat be::;prenging ook re<:ht i;:; , en <la.u:oru opent men haai- <le dt::ur, 

maar zodra zij bin.nm is, bestijgt Lij in het hart cle troon, werpt 
de waarheid ter neer, en na haar vennocrd te !:.ebben wordt haar 
lijk buit-en de deur geworpdl! 

Het getal dat door liun he!'<lcr::. i. "!.1 uit huu ge.::stt- 1ik ed
deel verst:rooid, verdn:>en en gest<Hcn worJen neemt bij de da.g 
toe l-I er. :23: 1--4: ; Ezeeh. 3-! : 21 lees het he.le hooidstuk) ; en 
de enige oorzaak is, omda.t die am.:e sr:hapen durven gebrui.k 

waken mu t::en >an l ToJ gt::;c:honl:e:uc- nijht:id"" - llie t en kosti:; 
van millioen en rnn kvens \·an martel.aren verk:regen 1s ~ J a, de 
Jrinkbeker: -- Zij zullen u uit de s;ynagogen werpen " ,--t:n heel 

:::poe:<lig zal men ook nog wei:.r het rnlgenJ.e er ~n bij voe 
gen: "Jade ure komt, <lat een iegelik, die u zal dooen, zal me
nt:n G?<i .:e-n JiE:nsr re tloc-u"" (Joli . rn : 2), \Yordt on::; oog aa.u 
de lippen gepe:rst, door herders die ons behoorcien re koestereo. 

en aan te moedigen de waru:heid t-<: • olgen, ja ook_ ten kOEte van · 
ons leven. He& land is vol van zulke slachtoff<:-rs ; wij \\<illen d..: 
lezer sJ.eci.lts een zulk gHal mededelen:-

Op et:n piaar,s zeer nabij e.::u l1orp, in tle Kaap :Prori.ndc, 
woont een broeder, die meei dan. tie.a jaren geleJen, door bijbei
EruJ.ie tot de overt~airtg kwa.m. <lat Zuigelingen-besprefieoing 
geen doop was; en dat hij dus in een schriliuu.rlike zin nag on

gedoopt was. );"a lange tijd van onderzoek en gebed; liet hij 
zich eindeli.k, op ~ antler dorp, door enige bi-oede:rs dopen ; 
wij men.:in echter, zonller zich bij <lie gezind.te aan te sluiten, 
wij weten niet of ll.ij zieh tot heden roe ei:gt:ns heefo aangeslo-
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ten, buiten dat hlj in een algemene zin met alle wedergebm·e
nea in gemeanschap is. 

Toen hir dit as.n zijn Dominie bekend: m aakt e, werd hij 
hiero>er ondervra.a.gd , en gaf openhartige en blijmoedig~ getui
~enis v:m ~lt: 1.<·gen ,J!e hew :J.l.s ge·rnlg nm cleze gehoorzaamht:id 
was ge»orclen. Toen a.Ile pogingen, om hem over te halen dez:e 
waarheid te verloochenen feilden. heeft zijn Dominie kar t daar 
na, aan de geme&nte rnn de k ansel a.fgekondigd, dat deze broe
der in erru;tige dwaling vervaile.n was , en z:ijn naam des»ege 
1an de lidmat~n lijst der kerk _geschorst wa<'. 

Dit schandelik onrecht had cchter, door Gods genade, geen. 
schadeliki::_ invloed op hem, zijn geu'i.OEd werd er niet door \H

bitterd , integendeel wekte het z1jn- medelijden op, eii »erd de 
liefd~ in hem nog meer overvloedi.g, en Khonk God hem de ge· 
nade. om het bevel: "Wordt van het Jrn-a<ie niet o>erwonnen. 
maar o>erwint· bet h.\\ade door het goede" (Rom. 12:21) te ge
hoorzamen. Tot op' de huidige dag huurt ruj nog zijne bank in 

lie kerk .: onderEteunt hnre WEesinricht·mgen en Zending-werk, 
en heeft zelis enige jongelingen op zijne kostrn hierrnor laten 
leren ; \YOOnt ·le prcekdia1sten bij; laat zijne nouw en hinderen. 
1·olkome11 nijLkiil qn gev:eren. en Lk oucb.ten zijn -;;e<lert die 
rijd reeds alien iiclmaten ;,:eworden, gevoelende <lat wij ni~t 
meer durwn doen dm:rde \l"aarheid rnor te :;:tcllen, en het d:rn 
aa.n God::r Geesr o\·er te lattcn overtuiging te werkeu. Onder
tu:;:sen moetli;; hij iit:n aan om h un belottf-11 en ver-piichtingen 
die zij rnlgen<: hun mening afgelegd hebben g<:trouw na te 
komen. 

~ienegenstaarn1e het ,-,.;.rsch.il Yan o~inie in het geestelike 
leeft deze broeder in de hartelikste gemeenschap met zijnF 
uouw. Hij is nm t-t-n zo inuemend.o g-eanxd.hei,1. en nederig en 
rnl Eefde, dat als Hede moet gemaakt worden tussen parti.jen, 
men dadelik aan h~m denkt, en meestal gelukt het. Gelukkig 
zijn er nog enige ge-lijkgezinden mer hem. Hij is reeds jaren 
lang een lid van de Schoolkommissie, en de Distri.ktsraad. Toen 
hij iaat.st wilde uedanken wegens veel arbeid en zorgen en af
nemende krachten. heeft men hem eenparig 'erzoch.t dit niet 
te d~n. Zelden word~ ~ en~ deputatie naar het Goevernement, 
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in belaug van pubEeke werken of in belang ...-an op\·oe<ling, ge
zonden , w a.an-an llij niet een lid is. Sienegeusta811<1e .:tll groot 
gezin . doen ~:ij en zijc.. .-:·~uw g•"-'d mer em milde hand: hw! 
plaa.ts is n iet groot .. maar heide zijne .-rouw ED hij zijn ha.ril
werkende, ilinke Iieden en ernstige. ijw:rige chrisren t:n. 

Zou '.ie-:; mogdLI;: zijn de kerk sterker re •erooi·delen . ih ~ 

het rnnnis dali zi.j o;·er zichzelv;:, heeir uitgesproken, door t:t:n 

man. zo alom bemincl e1 geacht, rnn :rn.fil· iidm.aa.tschap af te 
;:cijde:12. eu d it ,;,~-Ernui:g mn•br bj een \\"flilrht:i1l _,.lc: 1loop dd' 
g-elovigen- gehoorzaamd h.:-eft. <lie, 'oigens d(- opinie nrn cl-~ 

A posrel des Gcloofs , de •lijti~e Bijbel-onilerzoeker. Gcorcze 
:Huller. n:n Bris:ol. duideliker in ile B'.jbel geift-1' 1 \rnri1.t dan 
zt:lfs de recht\aardigmaking door h.:t geloof! 

Iemand mag b:1nkroet spelen en zijne kreditem·en re kor~ 
rioen, en zich 2an undere ondeugden schuldig m&ken. zo !an~ 
hij het maru: niet al t e gi·oi maakt: hij n-1ag een slar1f zijn rnn 
de rn'.le tabeb::-pijp: zelis in de kerk. zijn lic:haam. de rempe:l 
de-;; Heiiigen Gee::res , dcoi· prnimen r:n ;:nui,en \ eronrreinigen . 
en de drinkbeker des Heren na hem Yerom rein.igd re hebben aan 
anclerrn o>erh6.ndigen, en z.i}n Edmaa.t::chap blijn n :ilig ; ma.ar 
bar i:~: z:.--1. r..;;::.,· : t-t \"Y)!"bed·i Y:.!'. L!j~1 Heibud doi,.:-n. ,lan 
wordr r1ij gelijk een gi:e~:eEk m eh1.nse al;; een omeine ui t de 
legerpla.s r;: •1er ;;:efr ge::tote!l . .::n d:r nienegensra.ande d.: \·ein
z:r.g -:-,,n D)ff:i1.>- . dar wij daarw:: een van GOO geschonkene 
'll'ijheid hebben '. 

Deze n-ijheid q-e:r;;: -h;s sled m; :mar t'.ne ka.nr. n.l. ten 
'.-o~Jr1 l.:-lt:- \"~!'~ -.. _-11 Rc~!-r:.:: -Hci1le!:._::;. .... bt:~ i · l'cl:~it:.g . !'Laa1· op ~ell 

a.pc;:::oiie ;:e d.oop is zij r:iei: rnn rn<:pas::illg '. 

\Y'.~ ~onde!2 i:er nog onze pe i·soor:like onder-;-indingt-n bij 
\·o_--~ :;!l. ~-f~-:·.\~· ~-=-t t .... nic-: ":i .... ..:iot"""l. OlL t:t_:ll k~rk. fE"= wij. 11iL1 t· 

tegen.s:;a.ande hare gebt·eken liefhebben . en di.:: ons in onze kin
dtrjaren g~rrc.etei 1 he;: fr aan <le ka:ik ;:.: sttilec. m a .. \r o~ha .. u
~e 11elpe:'.l. to i; c!li:dekh.ir.g n;.n h'..lre :oe::tand te komen . en zo 
mogelik. iaar tt:: w:rhinderen verder t-.=gen God en Zij ue heili
~en cc zonm gr:r.: ··De "on.1.en :!cs lit-fhebbHs z'.jn gerrou\\- · · 
.. Spre11k. :27 : o . 

D>: l.,-z.:r rn-"no} n'.e t dai; bon:·n!; taand zernl aileen staa r, , 
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geenszins! met uitzolliltlring dai: ·le met:sten nh-:t 2.0 pr,m1 int'n t 
zijn in puplieke zaken g-::lijk Yoornoemde broedel'. zottilt'n 11· ij tal 

nm gelijksoorhgl' gt.'rnllt:11 kmmen opn<.>en 1.:1i. •.·n ltnn :_:-e
t~l neemt steeds toe! 

Er is nog ecn soort re<lenering die \\ij niet c'lunen orerslnan 
omdat zij zo dih-wels gebniil.--t wordt. 

Iemand sprak met een zekere Dominie over de Doop der 
gelovigen en >erwees hem naar Dr. R. _.\. Torre-' , de \Yereld h<'
roemde E vangelist, die ook deze waarheicl voorstaat. "Ja" zei
de Dominee. " Indien ik b.v. te Chica-go \\OOnachtig \\<1S, waar 
ik mer,; Dr. Ton-ey kon saamwerken, z-0u ik ook rnor de groot

cloop stemmen, mn.ar hier waar alles gereiormeercl i$, is het on 
mogelik. Kort d·aarn11 echter waarschuwde hij zijn gemeeni:e 
Yan de lrnn;;C'l reg0n rleze waarlieid: en zocht hun op her han ce 
rlrukken >relke grote zonde het was, de leer hunner vflderen te 
•erlaten! 

Zulk een teer sentiment c:p te wekken i;;; met scherpe in
strument-en spelen, en heefo weleens bloedvergieting gekost. 
Luther en Cahijn hehben zeker de scherpte van dir- Z\\·aard 
dih.-wels moeten ondervinden, en alle hervormers! De Dominie 
~as eehrer slim genoeg om zijn t.oehoorders niet in te fichten 
m:lke · '.;ader;; .. hij be<loelde ! 

W erden Christus en Zijne apostelen, e-n de kerhaders dEr 
eerst.e eeuwen bedoeld, or de R oornse kerkrnders der middel
eeuwen ? De lezer zier, <"1adelik dat dit H.·n zeer gewic-hti~ punt 
is, het spil waar het- hele argument om draait! Indien laatstge
noemden bedoeld '1"0rden, ja , dan pleiten wij sclmlclig, nm af
geweken te zijn rnn de leer onzer .-aderen, maar bevinrl.en on.s 
in zeer g0€{l gezel8'hap >an al de henormers-met (lit ·rnor
behoud dat zij niet Yel'genoeg afgeweken z:fjn ; want zij erken
deu n-llen . dat de •loop. door Chrisms ingesteld, door onderdom
peling en na geloo! geschiedde, en hebben toeh, tegen lrnnne 
owrtuiging in een >el'keerd gebruik be~h:ndigd ~ 

:.Iaar bedoelt men Chmtus en Zijne apostelen en de kerk
vader.,_ der •2er!'-'t"" eemn:n. dau zijn 11·ij die de doop der gd, _,:i 
gen toegedaan zijn-nie~ de afwijkers-maar degenen die te
J'U8gekeerd z.iJn ~ot ~e l~ Gnzeio Yaderen·! en ziju het de voor-



standers der Z.Besprenging die afgeweken 7ijn , en zich in zeer 
slE<.'hr. G'ezel,c-lt ·l \,e,iuden. n. l. ,1<· .Judaistise Roomse L er
aars, onrier le a·rnvoer~g rnn J ezebel , die nP P.MnHie kerk 
tot hare val gebracht h ebben. 

Dar \'CCi' z.,·~P'.ing,:,i:-be."pl't'nging geen enkele schriftUUl'

plaats kan aangevoe!'d wo?den, rnaar dat zij moet \ erdedigd t<:'O!"

den op gron.'I \an redeneringen die ru sten op de \erwarring nn 

de \OOrwaad-. '.n lE-t 0.T. rr>:-: 1ie \'<1n lid ~ieuwe. !.min' 
wanrhed.::n ; verkeer de >oorstellingen ; verduisrering -rnn tek
sten ; t0on t a.an hoe bedenkelik ' t met haar c::t_a::i. t , en dat zij 
orni1oge!ik er-!~ ::•~ l leiik-> in,rc-i:in~ 1-::in zijn. 

Wij \'e rwijzen voorts naar een pamflet door 

COLO:;EL T.HEODOR.E KITCHING. 

\-ei·hij 2'baar aan het H oofd kn-artier. •an het Leger des heils. 
in Loniien . 

In dit pa.mflet wordt. in p!aats nm :;lech ts ·1e mis bruiken 
der sarramenten te •eroordeten , zonder schroom omkend rfa t 
fi;:;op 1'! ~\ ·.-:n l~. :i: ,~ ... -, ·.r:-- '.-Yt"! 1 1~·~ H c::en zijn in~~ ... t~ 1(1: 

Op b!a<lzijr!e 6. brweert de schrij\'er <lat de t<:"a -erdoop slee:ht" 
een ·rnn \ele gebruiken der kerk was , mrrar niet ru;;tt e op een be 
, el ·1"°"' Hei',-,.i.: 1< ,- ~; 1 ,- ,1~ ... a,:-~· 1·"-0!J ner!l~r, ;: pec-i,1a1 gt-
noemd t<:"Orr!t. -=n men •lu" de Doop des Gecsres er door 
moest H-rstaan en ::\Iatt.. 28: 19. hualb hij speci:1:1l aau al>: it"ts 
geheel anders l:etekenende r1an de waterdoop ! 

In lic-n !"'.U ,foe« her be•d :- .. }faakt liscipelen 'an alie ,-olkc-~1 

dezelve dopende in de naam des Vade!"s. en -ies Zoons, en 
les Reili!rt:n (re"°"!~' · •1r· 1· ":·O .J, ~ Ht:ilig.:n Gv':Stt:> b, .... foeJ ! 
wordt .dan >er\'allen _wij tot de Godsla.£terlike f;<'\"Olgtrekking . 
1la: :tet :~ le ~:n(:: .. l ..-:1!.1 7"'r· 1i!!e· .:.r.t"t 'C-n i..:. · :1~ :tr~~ l·~· HciE. 
ge ht::e--t ;:e •1o·~p<:!l: 'r"nr ".\ :: ".YOr-1 .... u nitt.1ru1:kdik be,·oleu. al 
de rnlken te dopen ! :.\.Iatr. '.28:19 meet du-: betrekhing hebbrn 
~:)t .1.:: ,-·1:e:·clr,-1 rf .j - !• " l1wt:..;- zid1 her u't--!tiitdik l'c .. llt 

rnn Chri.-:t:us ')ff: met 1e H i:ffz,,, r.~.-.c::t t.:: rlopr.n. 3:10 ! }fott. 
;~ : l l : -Tc,! . l : :-~ • 

D'o s.r.hrijP:·L" ein ligt zijn betoog op bla<lzijde }.'!, met cle bE: 
werin~, lat le bOE;;clingsbank, eE:n ~eel doeltrenendr.r middE:l 
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is , om een lijn te trekken tussen ons en de \\·erdd, or om ons 
van haar af re zonderen dan Je Doop, en <lat om in net geze
genJ uuiion u \"<Ill het Lt:ger des Ueib geklccd t c gaan, een Yed 
ueter middel is om het lijden en si:erven ' :.in J czus re ged~nhn, _ 
dau Jf: iru;tdli.ng n1n lt t:<: a rnndmaal '. Hie.r iYordeu dt: ,,-oor den 
Yan Chrisms: .. Gij doer zeker Gods gel,od 11 el re niere, opd<1t 
gij u;ve inzettingen zoult oude-rhowl:n ' · \)fork. <: 9), lnter
lik n :rrnld ! 

Dat een org"ni"asie, <lie zeer \·eel goeJ_ gedaan h eeft, en 
nog duct, en onder -,,,-ier leJcutal v;ij pcrsvouli.-:'- uieucle!.l t t:llen-, 
.:en pa111tlet onJ.er h<>ar gczag laat Yer::dlijueu , t.iat vol is >an 
de =::t:Hai:n11teloosre :Scti~:ifI- Yc-rd1·8.a i :t:gt:n, is ons et2n ooi .. zaak 
\'fill Lliepe Erna.rt: 

Het is een pijnliu. itii:, <lat e1· zelfa d!ep -g""st.cli.o:e maunen 
zijn, lcraar::; in J e heiligm a.king, J.ie, z0ili<1 zij on:rtuigd wo:r
Jeu Yan her oIL'Chr ifruui:like Yau Zuigelingel.'.-be0prenging, uic 
\Tees Olll in bor:::iug te kOlriL-Il J.H et anJd·:,··lenh:enclen-eu zo 
zij rnenen-<laardoor hun im·lotd te Yerliezt:n, redeneren dat 
tle -uiterlike \Olm niet uoilig i:::, zo m cu ~ic1..:hts Le~ hef;l'likt: 
Wt.Zen Jt:l' zaa.u. heeii;. Zij \ ergeten echtt:.r, llat de weigcring om 
Je ,;maau n m de vrome \ :·; wtreld te trotsddl, de krac.h r en 
n i1moedigheid om z:o11de Le Lestraiien vcrmiuderu, Wa.!J.t de 
.tidl1g2 t..i-eest wedi:t uooit zo krachtig door .wen.sen die terug 
tltiuzen o w l i.od,; YOL.: ra;.d ' '-- \·er kouJigoL:. ~J cl'. 1: 1 j i , en zo 
Yerliezen zij juisr, tlUll invioed die z.ij ZO zorgrnlfilg Willen bewa
reu; want, ··Die zijn leven zoeh""t ce behouden zal hetzelYe ·•er
liezen. '' 

Is heli ,-oor een soldaat om te besfuseu Welke orders ...-an 
zijn l~eneraal gewichri.g genoeg z.ijn om t.c gclioorzamen en wel
ke ui" '! ls in.vloed iets dai; in onze maclit is ow tot slialld i;e 
breugen en te bewaren of is het iets dat gewerkii wordt dqor 
G-Ods :Heilige l l-eest? V en:tasn wij er icts rnn wat ecu goede in.
vloed of een. :o.leciltc invloeJ uitwerkt ;· Hee.h l:)tcianus zijn in
dved >edoren toen hij de ove.I:".Ste.n zo Herk :...aruprak en al& 
gernlg uaa.nan gestenigd ;verd? Zou :Stet'anu;; ooit he!; werk 
hebben kUDilell verric.hctn <lat Paulus deed el! die onge11wij feld 
door zijn steniging iattl' tor l>tkE:ting h.-waru : _Uta.lli <le steniging 
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\"!ill ::itdan u,, waat<Ulll .Paulus <l"'d nan1, haJ E: t:n , .,rbaz<.-nJ c 
i1n·ioe1l 01• P·wlu ::; . \\.'lr Wdc-n 1•.-ij Yan indocd af:' Voor .:ell - ol
ilhat i~ her ~lechts ow get:rouw te zijn, t-u indoeJ e11 reputatie 
·taL t1oJ 01-... r tt:: latc·n . <.:L ht:m ,lie 110;; 201-t:r nit:L J c-konit:U i::; . ont
:.i~·c:ckr her 11·J ~ liL1--l 1 \·~n n:.tn ~ijn oYt:rg a \"c: t!HU (~od . 

Petr us ilad m -.:;r d.-:ze zaak geheel andere gedachtt>n : hij 
m eend E: •hr heo f eit riaG ic-ma.nd de innerlike krach t onda•on
<len had, wa'- doo1· J e uiterlike 1 orm aic, ··sp i<'geld '\Yordr , geen 
re<len ·.rn::: 0111 de l>cop na te lat:en, in t.egendeel , dat heu jui,% 
een •l•l•liti •. ii.;.·le reden '' as waarom aan hes bevel van Christ-us 
!UO<=St 6t-tl00l"Za.amd WOl'lten; \rnnt; zegt nij : ".Kun OOk ieruanJ 
i.ic t wa re. wd·t:! •. ·lat le LC Lie< gedoo1,r Z•)Uden worden , die dt: 
Hei!ige lit.c-~t 01.1 a.:_;eu i,a kkn .;dijk ,,; ~ 11-ij :• dt Lij BEVAL, 
.lat zij zoudc:n g&doop '. worden .. (Hand . 10 :4-;- , -!o) . L ezer, 
uebu gij dit gebod gchoorza.mid? .. Die }Iijne gE:boden heeft , 
en ze bewaa.rt, J ic: i:s het ilie Jlij lie.iliee:it; ; m die Jlij lief· 
i.t.:cit, zai l"<d :\Iijn \ 'h•lf:'l" g-elic-t.'i \\·orJc-u: o:n Ik zal h.:m liei
b,;LI;,·• .. en Ik zal Mijzelve aan hem openbaren" Joh. 14 :21. 

.. Eu '-Lt r noernt gij }I ij H ert>, H er t>'. en doet niet hetgeen 
Ik zeg'? (L uk,::: 1_; :JG• 

J '·.: !1cc•llonigt: !;E:Volgt-n \ 001' de kcrk n m J ., Z uigdiugen·b-.:· 
" f>l'-:.-Uging Oc-hanJ elen rnj in net rnlgend hooidstuk. 

-oOo-
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