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Dopen in De Rivier 

Vanuit de Bijbel is het duidelijk dat het in Gods 
ogen belangrijk is om mensen te dopen als zij hun 

leven toevertrouwen aan de Heer Jezus. 
 

Jezus liet zich dopen voordat Hij zijn bediening op 

aarde begon (Mt 3:13-17).  
De Heer Jezus doopte ook mensen (naast 

Johannes de Doper). De Heer doopte alleen niet 
zelf, maar dat liet Hij zijn leerlingen doen  
(Joh 3:22-28,4:1-3). 
Voordat de Heer Jezus wegging van de aarde gaf 

Hij zijn leerlingen opdracht om alle volken tot 

leerlingen van Hem te maken en hen te dopen  
(Mt 28:19). In de Bijbel lezen we vervolgens dat 

iedereen die tot geloof kwam werd gedoopt. 
 

Reden genoeg om te beseffen dat dopen in de 
christelijke gemeente cruciaal is. 

 

Wij kiezen er als Evangelisch Centrum voor om 
mensen te dopen als zij hun leven aan Jezus 

hebben toevertrouwd. Dopen krijgt bij ons 
nadrukkelijk een plek in het proces van bekering 

en toewijding. Dit proces kan je ook beschrijven 

met woorden als wedergeboorte, het afwijzen van 
de wereldse machten, vernieuwing van je leven, 

sterven aan de oude mens… In de Bijbel wordt de 
doop omschreven met het woord, baptidzoo. Dat 

betekent letterlijk: onderdompelen. Als wij 

mensen dopen, gebeurt dat dan ook door iemand 
in water onder te dompelen. Zo zien we het ook in 

de Bijbel gebeuren en zo willen wij dat ook graag 
vorm geven. Daarvoor hebben we speciaal 

vooraan in de kerk een bad neergezet. 

Wat betekent de doop? 
Paulus schrijft dat wij die in Christus zijn gedoopt, 

gedoopt zijn in zijn dood. De doop is de gebeurtenis 
waardoor de gelovige als het ware met Jezus 

begraven wordt.  

Alles van je leven wat niet met Gods bedoelingen 
strookt, laat je achter in het doopwater.  

Na de doop mag de gelovige een nieuw leven leiden 
zoals Jezus ook een nieuw lichaam kreeg toen Hij 

door de macht van de vader uit de dood is opgewekt 
(Rom 6:3-9).  

Het dopen drukt dus uit dat de oude mens (je leven 

los van God, je zondige leven) met Jezus gestorven 
is, zodat je vrij bent om recht voor God te staan, 

zonder schuld of schaamte. 
 

De ‘oude mens’ wordt in de Bijbel ook wel 

omschreven met ‘het lichaam van het vlees’. Paulus 
vergelijkt het afleggen hiervan met de besnijdenis in 

Israël. Daarmee herinnert de apostel ons er aan dat 
Jeremia destijds al (600 voor Christus) namens God 

vertelde dat de Heer er ten diepste naar verlangt dat 
zijn volk zal bestaan uit mensen die ‘besneden van 

hart’ zijn; mensen die het lichaam van het vlees 

hebben afgelegd (Kol 2:11-12, Jer 4:4). 
 

De doop is een uitdrukking van de wedergeboorte 
van de mens die tot geloof is gekomen in Jezus 

Christus. Jezus zei hierover dat niemand het 

koninkrijk van God kan binnengaan, tenzij hij 
geboren wordt uit water en Geest (Tit 3:3-7, Joh 3:5).  

Paulus schrijft: Als iemand gedoopt is, heeft hij of zij 
zich omkleed met Christus (Gal 3:27-29). 

In de doop gaat het dan ook niet om het wassen 

van je lichaam. Het is een vraag aan God of Hij je 
geweten schoonmaakt. Een rein geweten gaat aan 

de ene kant om het vergeven van je zonden: leven 
zonder schuld. Aan de andere kant gaat het om een 

zuiver aanvoelen wat wel en niet goed is (1 Pt 3:21). 
 

 

 
 

Het gaat om geloof 

Als er in de Bijbel sprake is van dopen, wordt dat 

vaak in één adem genoemd met geloven  
(Mk 16:16, Rom 6:8-9, Hnd 2:38,8:37, 16:30-34).  

De normale gang van zaken is in de Bijbel:  

Iemand hoort van Jezus, kiest voor Hem – komt tot 
geloof – en laat zich vervolgens dopen. Het gaat bij 

de doop dan ook niet om een ritueel dat 
‘automatisch’ werkt. Het gaat om geloof. 

Het geloof, het vertrouwen in Jezus Christus, in zijn 
verzoenend sterven aan het kruis, is de sleutel tot 

het heil van God. Door het geloof wordt een mens 

gered, behouden (Joh 3:16).  
Door het geloof kan een mens wedergeboren 

worden. Men kan niet voor een ander geloven om 
diegene opnieuw geboren te laten worden. 

Wedergeboorte is afhankelijk van de keus die een 

ieder persoonlijk in alle vrijheid neemt. 
 

Vervulling met de Heilige Geest is het doel 
In dit licht is ook begrijpelijk dat bij dopen ook 

steeds sprake is van vervulling met de Heilige Geest 
(Hnd 19:1-7 bijv.).  

Na de reiniging van ons hart door onze overgave 

aan Christus komt er ruimte voor Gods Heilige 
Geest. Zijn heilige Geest kan niet komen in een 

onheilig / zondig hart. 
De verbinding van de doop in water en de vervulling 

met de Heilige Geest zien we al bij de Heer Jezus 

Zelf, direct na zijn doop in de Jordaan door 
Johannes (Mt 3:15-16). 

 
De plek van kinderen  

Wij dopen geen kinderen. Kinderen zijn door het 

geloof van (een van) hun ouders geheiligd (1 Kor 

7:14). Zij behoren dus niet de wereld toe. Zodra zij 

zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven en hun 
keuzes kunnen nemen kan er sprake zijn van 

‘wedergeboorte’, nieuw leven etc. Op dat moment 
van hun leven is er ook plek voor de doop zoals de 

Bijbel die beschrijft. 

 
 



In veel kerken worden wel pasgeboren kinderen 
gedoopt. Dit is in veel opzichten een zegenrijk 

gebeuren, maar het drukt niet uit wat de Bijbel 
onder ‘dopen’ verstaat. Het pasgedoopte kind is niet 

wedergeboren (het is n.b. nog maar net voor de 

eerste keer lichamelijk geboren. Een tweede, 
geestelijke geboorte zou ook wel ‘een beetje vroeg’ 

zijn). Een pasgeborene heeft niet de oude mens 
afgelegd of het lichaam van het vlees gekruisigd 

met Christus, ook niet als het gedoopt wordt. Je kan 
niet zeggen dat een klein kind middels de kerkelijke 

doop ‘besneden van hart’ is.  

Bovendien lees je nergens in de Bijbel dat er 
kinderen worden gedoopt. Wel is er vijf keer sprake 

van een compleet huis dat gedoopt wordt. Dat 
betekent dat iemand zich liet dopen, samen met 

iedereen die bij hem / haar woonde (Cornelius, Hnd 10; 
Lydia, Hnd 16:11-15; gevangenbewaarder, Hnd 16:25-34; 

Crispus, Hnd 18:1-11; Stefanas, 1 Kor 1:13-16). Maar ook bij 

deze teksten horen we nergens dat er kinderen 
worden gedoopt. 

 
Opdragen van kinderen 

Omdat de kinderen door het geloof van hun 

ouder(s) helemaal bij de gemeente horen, willen we 
graag aandacht schenken aan de pasgeboren 

kinderen. In De Rivier kiezen we er voor om deze 
kleintjes op te dragen. We willen ze graag in een 

samenkomst temidden van de gemeente zegenen.   
Hier willen we wijzen op vijf geestelijke aspecten die 

doorklinken bij het opdragen van kinderen. 

 
1) Proclamatie. Gods genade wordt over het kind 

uitgesproken. Jezus is ook voor hem / haar 
gestorven. Het eeuwige leven dat Jezus aanbiedt, is 

ook voor het pasgeboren kind bestemd. Ook al 

begrijpt het kind er nog niets van, Gods woord geldt 
voor zijn of haar leven, onverkort.  

 
2) Gelofte. De ouders spreken uit dat zij hun kind 

willen laten delen in het leven dat Jezus Christus 
voor ons bevochten heeft aan het kruis.  

 

Door het kind in de gemeente van Christus te 
brengen, erkennen ze dat hun kinderen door God 

gegeven zijn. Met hun hele huis horen de ouders de 
Heer toe. Zo willen zij het kind voorgaan. 

 

3) Gebed. De ouders vragen Gods bescherming 
over hun gezin en over hun kind in het bijzonder. Zij 

beseffen immers dat er veel zaken zijn waar wij 
onze kinderen niet voor kunnen behoeden. Wij 

vragen dit vrijmoedig, omdat we weten dat Jezus 
heeft gezegd: “Ziet toe, dat gij niet één van deze 

kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in 

de hemelen voortdurend het aangezicht zien van 
mijn Vader, die in de hemelen is”.  (Mt. 18:10-11) 

 
4) Betrokkenheid. De gemeente van Christus 

wordt betrokken op dit jonge leven. Van haar wordt 

gevraagd een veilige en opbouwende omgeving te 
zijn, ook voor dit kind; een plek waar juist ook de 

kleinen zich thuis mogen voelen, zodat ze in de 
gemeente Jezus als hun Redder, God als hun Vader 

en de Geest als hun kracht kunnen leren kennen. 
 

5) Zegen. Het kind wordt gezegend door de 

voorganger in de dienst. Dit doen wij naar het 
voorbeeld van de Heer Jezus zelf. 

Als je er bij stilstaat hoe de Heer over kinderen 
sprak hoeft het je ook niet te verbazen dat mensen 

hun kinderen bij Jezus brachten. We lezen daarover 

in de Bijbel het volgende:  
 

“Toen werden kinderen tot Hem gebracht,  
opdat Hij hun de handen zou opleggen en 
bidden; doch de discipelen bestraften hen.  
Maar Jezus zei: Laat de kinderen geworden  
en verhindert ze niet tot Mij te komen, want  
voor zodanigen is het Koninkrijk van de 
hemelen. En Hij legde hun de handen op en 
vertrok vandaar”. (Mt. 19:13-15) 

 

Wij willen in de gemeente dan ook graag een plaats 

inruimen om de kinderen te zegenen. 
 

Alsnog dopen van volwassenen 
Er zijn veel mensen die hun leven al jaren geleden 

aan Jezus Christus hebben toevertrouwd, maar nooit 
gedoopt zijn nadat zij tot bekering zijn gekomen –al 

hebben ze soms wel de traditioneel kerkelijke doop 

als baby ondergaan.  
Moeten zij zich alsnog laten dopen? 

Het is in onze ogen geen kwestie van “moeten”, 
maar mogelijk is deze folder aanleiding om zelf de 

vraag te stellen of je eigenlijk wel gedoopt bent 
volgens de bijbelse normen, wanneer je alleen maar 

als pasgeborene bent gedoopt. 

 
Als mensen zelf de roep van de Heer verstaan om 

zich te laten dopen, dan moedigen we hen van harte 
aan om alsnog de doop te ondergaan.  

Wij geloven dat het een bijbelse opdracht is, die 

heilzaam is voor iedereen die zijn of haar leven aan 
Jezus heeft gegeven. 

 
Dopen: een zegen 

Het is ons gebed dat de doop voor een ieder slechts 
zegen zal betekenen en op geen enkele manier strijd 

of twist zal voortbrengen. 

Het gaat immers om nieuw leven door de genade 
van God, zoals we dat vinden bij de Heer Jezus. 

Dat is louter een bron van vreugde. Alle energie die 
we hebben, willen we gebruiken om dit goede 

nieuws met mensen te delen.  

Als mensen er voor kiezen zich te laten dopen als 
(bijna) volwassene, dan is die keuze altijd positief. 

Je kiest met de doop vóór overgave aan Jezus. Je 
kiest vóór een leven met Hem. Je kiest vóór God. De 

doop betekent nooit een afkeuring van keuzes van 

voorgaande generaties. Het is nooit een ‘afzetten 
tegen’ of rebelleren.  

Wie zich laat dopen doet dat niet om andere 
mensen te kwetsen of de les te lezen. Wie zich laat 

dopen doet dat uit liefde voor Jezus en vanuit het 
verlangen Hem in alles te volgen.  

“Niet meer ik, maar Hij – Jezus – leeft in mij”, is de 

slagzin van de dopeling. We bidden dat die 
boodschap over komt bij iedereen die betrokken is. 


