
 



DJK: Vergun mij een korte reactie op hetgeen dominee Kort in het kerkblad van de Oud 

Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGG in Ned) schrijft over hen die alleen de geloofsdoop 

aanhangen, en daarmee de verbondsmatige kinderdoop op grond van Gods Woord verwerpen. 

Hoewel dominee Kort ook de geloofsdoop ook aanhangt, maar dan eigenlijk meer als een bijzaak, 

voor hen die niet op het erf der kerk en onder het bijbehorend verbond zijn geboren. Hoewel de 

geloofsdoop in Gods Woord alleen ter sprake komt, komt deze doop bij de Kort evenwel slechts 

zelden voor. Het gaat bij hem voornamelijk om de kinderdoop op grond van een verondersteld 

geplant zaad des geloofs dat in het latere leven van de dopeling tot bloei gaat komen. Dat dit ten 

diepste weinig verschilt van de bloemboltheologie van ds. A. Moerkerken die ds. A. Kort onlangs zelf 

in de achterliggende jaren op persoonlijke titel te vuur en te zwaard heeft bestreden, deert hem 

kennelijk zeer weinig. Hoe verblind kan iemand zijn wanneer hij de traditie der kerk hoger acht dan 

Gods Woord Zelf. En dat zijn rechtzinnige leer faliekant indruist tegen de kinderdooppraktijk die hij 

praktiseert, maakt hem ook weinig. Er moeten én zullen kinderen met rooms wijwater besprenkeld 

blijven worden, waarna deze kinderen rondom de huwbare leeftijd vervolgens belijdenis (commune) 

mogen doen van hun veronderstelde ingeplante geloof.  

 

Calvijn: “….de kinderen worden gedoopt tot de toekomstige bekering en het toekomstige geloof; 

want ofschoon die nog niet in hen gevormd zijn, ligt toch het zaad van beide door de verborgen 

werking des Geestes reeds in de kinderen besloten. (Institutie, boek 4, hfst. 16, par. 20)”    

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/04/Joh.-Calvijn-over-de-kinderdoop-Enkele-

paragrafen-uit-de-Institutie-boek-4-hfst.-16.pdf 

 

Waarna de God des Verbonds middels een formulier rooms dankgebed na bediening van de 

kinderdoop plechtig wordt gedankt inzake de vergeving der zonden van deze kinderen:  

‘Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen, door 

het bloed van uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door uw Heiligen Geest 

tot lidmaten van uw eniggeboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met 

den Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden U ook, door Hem uw lieven Zoon, dat Gij deze 

gedoopte kinderen met uw Heiligen Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijke en godzalig 

opgevoed worden, en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen; opdat zij uw Vaderlijke 

goedheid en barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle 

gerechtigheid, onder onzen enigen Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven, en vromelijk 

tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U, en uw Zoon Jezus 

Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, den enigen en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te 

prijzen. Amen’ 

 

De ouders van de dopelingen worden vervolgens middels een gemoedelijk dooptoespraakje en 

rechtzinnige Bijbelse prediking uiteraard nog wel gewezen op de benodigde toepassing van al deze 

kostelijke zaken, door middel van een weg van geestelijke kruisdood en opstanding. Want dominee, 

wees nu eens eerlijk! Bij hoeveel dopelingen van u zijn deze zaken ooit toegepast geworden? Als we 

over het graf rondom de kerk lopen zou je denken bij allemaal. Maar waren dan al deze uitwendig 

geroepen dopelingen dan allen toch ook verkoren, hetgeen indruist tegen Gods Woord? Ik stel me zo 

in gedachte voor wanneer ds Kort bij een sterfbed van zo’n dopeling wordt geroepen. Zie daar deze 

dominee bij het sterfbed van zijn dopeling die vanuit dezelfde traditie der kerk ook zijn 

veronderstelde geloof voor in de gemeente beleed, maar bij wie het geestelijk nooit was toegepast. 

‘Jongen of meisje hoe gaat het nu met je, hoe sta je voor de eeuwigheid?’ vraagt de dominee. Ja 

dominee, niet zo goed denk ik. Ik kan me alleen nog maar beroepen op m’n uitwendige doop en 

belijdenis. ‘Ja maar kind’, zegt de dominee, ‘ik heb je toch altijd gewaarschuwd en voorgehouden dat 

de inhoud van je doop nog wel toegepast moest worden.’ Het kind dat bijna niets meer durft te 

zeggen legt wenend z’n hoofd in zijn kussen en zegt tenslotte: ‘dominee, waarom heeft u God dan 



destijds bij m’n doop alvast gedankt inzake m’n vergeven zonden die uiteindelijk nooit vergeven zijn 

geworden?!’ En daar stond de dominee met een mond vol tanden en een paar kromme tenen. 

 

Och wat vreselijk toch, en het gaat maar door en houdt maar niet op. De kerk uit de heidenen heeft 

immers de plaats van Israël ingenomen. Wat een gruwelijke misvatting toch! In plaats dat deze 

dienaar van het Goddelijke Woord (VDM) zich alleen beroept op Gods gezaghebbend Woord alleen, 

steekt hij in zijn betoog inzake de verdediging van de kinderdoop van wal met een aanval op de 

personen die alleen de geloofsdoop leren en aanhangen, en verlaagd zichzelf tot het niveau van de 

Judaïsten, die de valse leringen onder de betoverde Galaten verkondigden door wet en evangelie te 

vermengen, die de Bijbelse rechtvaardigingsleer van de apostel Paulus niet konden weerleggen. Deze 

lieden maakten de apostel Paulus uit voor de 13
e
 apostel, en ds. Kort matigt zich de eer aan om de 

geloofsdopers met iemand als een verstokte goddeloze koning Achab te vergelijken. Deze 

verontwaardigde dominee Kort kreeg plots een invallende gedachte ofwel deze voorkomende 

waarheid: “Wie zal Achab overreden, dat hij optrekke en valle te Ramoth in Gilead?” Een geest uit de 

boze, gevallen engelen was daartoe bereid, een geest van leugen.… Waar deze inblazing zomaar 

ineens vandaan kwam deerde hem weinig, ….hij vond dit al schrijvend en overdenkend wel van 

toepassing op hen die hem tegenstaan inzake de kinderdoop en derhalve geen kniebuiging wensen te 

maken voor de verbondsmatige roomse vervangingsleer. Als je niks meer weet te zeggen, ga je dit 

soort dingen verzinnen. Dat hij met deze ‘ingeving’ godzalige baptisten zoals: John Bunyan, William 

Gadsby, John Kershaw, Warburton, Philpot, Spurgeon, John Norcott, en vele anderen, ook wegzet als 

mensen die bevangen waren met duivelse leerdwalingen deert hem kennelijk ook weinig. Het doel 

van zijn verontwaardigd schrijven heiligt in deze kennelijk ook de middelen en uitspraken die hij 

hiervoor zoekt te gebruiken. Dat deze gifpijlen op kand. R.J. Jansen en sommige van zijn vrienden zijn 

gericht moge overduidelijk zijn. Geachte dominee Kort en broeder in onze dierbare Heiland, het 

mocht u eens tot schuld worden en in berouw brengen voor God. Dan zij het u van harte vergeven. Ik 

was beslist niet van plan terug te gaan schelden. Ik hoop daar voor bewaard te blijven. Ik wens me 

alleen te beperken tot de betekende zaak van de geestelijke en daarop volgende uitwendige doop. 

Toch meende ik u omwille van deze zaak op grond van Gods Woord en uit broederlijke liefde te 

moeten bestraffen en vermanen om toch in deze ook terug te keren ALLEEN tot Gods Woord, en de 

traditie der kerk te laten varen. Een publieke bestraffing is immers beter dan een verborgen liefde.  

 

 

       Mijn antwoord op reactie van een goede vriend die het standpunt van Calvijn aanhangt 

 

DJK : Lieve vriend, je schreef zo het volgende:  De doop is gegrond op de beloften Gods, niet op het 

geloof! Hierin heb je de kern van ons meningsverschil inzake de kinderdoop kort en bondig 

samengevat. Maar laten we inderdaad naar het Woord blijven luisteren. Je kent de geschiedenis van 

Petrus die ontboden werd bij het huis van Cornelius. Beide kanten mochten het weten dat het in de 

weg des Heeren was, en God kwam erin mee. Tijdens de prediking van Petrus valt de Geest Gods (in 

Zijn werking van kruisdood en opstanding) op alle hoorders in dat huisje van Cornelius die deze 

woorden van de apostel hoorden. Hun geschonken geloof was dus door het gehoor, door het 

gepredikte Woord Gods. Toen antwoordde de apostel Petrus: Kan ook iemand het water weren, dat 

dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? 

En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, dat hij 

enige dagen bij hen wilde blijven. (Hand. 10 vs 47-48) Bij de Pinksterlingen ging dit wezenlijk net zo, 

en wat zegt Filippus de diaken tot de moorman uit Candacé toen hij aangaf gedoopt te willen 

worden? Tenzij gij van ganser harte geloofd, zo is het geoorloofd. Andersom is ook waar, dan is de 

doop dus ongeoorloofd! Waarop die moorman zijn geschonken geloof in Jezus Christus de Zone Gods 

van harte beleed. In alle voornoemde voorvallen was de volgorde: prediking van het Woord – 

schenking van geloof in wet en evangelie door de Heilige Geest – Heilige Doop – Breking des broods. 

Bij het huis van Lydia en de stokbewaarder staat de weg tot hun doop niet vermeld, hoewel bij het 



huis van de stokbewaarder wel staat vermeld dat hij en zijn huis aan God gelovig waren geworden, 

Hand. 16:34. Hierbij moeten we ook niet vergeten dat er in deze bloeitijd van de vroeg-christelijke 

kerk uit de heidenen vaak tientallen, honderden en duizenden zielen tegelijk tot waarachtige 

bekering kwamen. Maar vanuit het voorgaande waar ik je op wees is het toch zeer aannemelijk dat 

het bij het huis van Lydia, het huis van de stokbewaarder, en het huisgezin van Stefanus evenzo is 

geschiedt. Of denk jij misschien dat de apostelen in opdracht van de uitgestorte Geest Gods inzake de 

doop met twee maten gemeten hebben, om het ene huis op het geschonken geloof te dopen en het 

andere huis op de beloften Gods? Nee toch? Hoe kan je hier toch aan vast blijven houden? Keer toch 

weder tot het Woord en gooi dat harnas van de kinderdoop van je af. Ik wil je nogmaals in liefde 

wijzen op hetgeen God uit Zijn milde goedheid en genade mij gaf te zien, over het waarom de doop 

niet in plaats van de besnijdenis is gekomen.  

 

De doop is niet gekomen in plaats van de besnijdenis. De rechten der wet – doe dat en gij zult leven! 

– werden bewaard in de voorhuid, Rom. 2:26. Deze rechten had de mens verloren door zijn val in 

Adam. Hiervan betuigt de apostel: Het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. 

Middels de besnijdenis werd daarom een stenen mes der gerechtigheid in het vlees van de man 

gezet, met name daar waar vanuit hij vrucht kon voort brengen. De afgesneden voorhuid werd in de 

grond begraven. Uit de eerste Adam geen vrucht meer in der eeuwigheid, uw vrucht worde uit Mij 

gevonden, zei de Heere Jezus Christus. De vrouw in Israël werd niet besneden omdat zij alleen uit 

haar man vrucht kon dragen. Omdat het geestelijk verkoren Israël de bruid van Jezus Christus is, en 

derhalve uit mannen en vrouwen bestaat, kan ook zij alleen door geloofsgemeenschap vrucht dragen 

uit haar Tweede Man, Rom. 7:4b. Toen Christus het Heil voor Zijn bruidskerk verwierf ging bij Hem 

het zwaard van Gods gerechtigheid door Zijn onschuldige vlees, opdat al de overtredingen van Zijn 

Bruidskerk veroordeeld zouden worden in Zijn aangenomen vlees. Opdat het recht der wet geestelijk 

vervuld en verheerlijkt zou worden in Zijn verkoren Bruidskerk, Rom. 8:3-4. Bij de toepassing en 

schenking van dit verworven Heil door God den Heilige Geest wordt de bruid van Christus geestelijk 

besneden (Kol. 2:11-13), dit is het hartverscheurende berouw vanuit een onhoudbare nood voor God 

over de bedreven zonden jegens Wet en Evangelie, zijnde met Hem begraven in de dood door de 

doop, Rom. 6:3-6. De ondergang in het doopwater is derhalve een teken van de geestelijke afsnijding 

en doding van de heerschappij van Adam onder een verbroken werkverbond, nooit geen 

gerechtigheid en heiligheid meer uit de werken van het vlees, en de opgang uit het doopwater is een 

teken van de geestelijke inlijving in de Tweede Adam onder een vervulde wet, toegepast en 

verheerlijkt door de Geest der Beloftenis. Derhalve mocht geen onbesnedene eten van het vlees van 

het onschuldig plaatsvervangende geslachte paaslam tot vereniging, Ex. 12:44,48, Joh. 6:53-57, 

waarna Israël uittoog richting de Rode Zee. Het bloed van het geslachte paaslam en het water in de 

wolkkolom hebben Israël uitgeleid in vrijheid, vergelijk Efeze 1:13. Door de rode zee (= beeld van de 

doop) werd Israël onder leiding van de wolkkolom in de woestijn geleidt, waar zij gejuicht en Gode 

lofzangen gezongen hebben vanwege hun blijdschap en vreugde over hun verlossing, dagelijks 

gegeten van het hemelse manna, gedronken van het water uit de steenrots, Gods heilige wet in 

vrijheid ontvangen die in de ark des verbonds werd gelegd (beeld van vervulde wet in Jezus Christus), 

en nader onderwezen werden in hun verlossing uit het diensthuis middels de dienst der tabernakel. 

Evenzo was het gestorte bloed bij het koperen brandofferaltaar en het water in koperen wasvat de 

toegang tot de gouden tafel der toonbroden en de gouden kandelaar (menorah) in het Heilige. Het 

gouden wierookaltaar ziet op de geestelijke vrucht van aanbidding in het hart tot God door 

Woordbediening en Sacramentsbediening (HA). De gelovige Kerk van Christus wordt geestelijk 

gedoopt in Zijn vervloekte kruisdood (Rom. 6:3) tot vernietiging en begraving van zonden, tot één 

Lichaam (=gemeente van Christus) gedoopt waarvan Christus het Hoofd is (Gal. 3:27) waardoor ze 

één van zin en eensgevoelend zijn, en tot één Geest gedrenkt (1 Kor.12:13, Rom.8:9-11, 1 Petr.3:8, 

Phil.2:2) tot heiliging en vernieuwing des levens. Hiervan is de uitwendige doop een beeld en 

afschijnsel. Dit was het teken van Jona den profeet! 

 



 



 



DJK – commentaar op kinderdoopvisie ds. A. Kort (deel 2 + 3) 

 

1. Dominee kort wil aan het begin van zijn betoog in deel 2 zijn kerkvolk doen laten geloven dat 

hij meer om zijn kinderen en kindskinderen geeft dan de geloofsdopers om hun kinderen 

geven. Het is zeker waar, hetgeen er staat geschreven: Want u komt de belofte toe, en uw 

kinderen, en vele die daar verre zijn, en zovelen als onze God toeroepen zal. Maar moeten wij 

onze kinderen dan alvast gaan dopen voordat God ze tot de geloofsgemeenschap met Jezus 

Christus heeft geroepen op grond van een verondersteld ingeplant zaad des geloofs? De 

roomse traditie der kerk leert dit wel, maar Gods Woord leert ons anders.   

2. Zacharias Ursinus schrijft over Markus 16:15, Joh. 15:16, Matth. 28:19, dat volgens dit bevel 

allen die tot de gemeente en het verbond Gods behoren, gedoopt behoren te worden…etc. 

Inderdaad, indien zij van ganser harte geloven, zo is het geoorloofd. Zonder waar geloof is de 

bediening van de heilige doop dus ongeoorloofd. Dit is de boodschap van alleen Gods Woord 

en hiernaar hebben de apostelen derhalve ook gehandeld. De hervormers zijn inzake de 

kinderdoop helaas half-rooms gebleven door Gods Woord en de traditie der kerk met elkaar 

te blijven vermengen. Ze hebben in deze de traditie der kerk zelfs boven het Woord geplaatst. 

3. Laat we de verbondsvisie van de hervormers en kanttekenaren vooral niet boven Gods Woord 

zelf gaan plaatsen. Hoe dierbaar ze mij inzake de rechtvaardigingsleer der apostelen ook zijn.  

4. Op de vraag van Jan dat John Bunyan, C.H. Spurgeon en J.C. Philpot toch ook godzalige 

mannen zijn geweest, geeft dominee Kort in deze samenspraak helaas geen antwoord… 

5. Over de huisteksten heb ik in het eerste gedeelte van mijn commentaar alreeds antwoord 

gegeven. De apostelen hebben inzake het recht Bijbels gebruik en toepassing van de doop 

nooit met twee maten gemeten. Kan men ook het water van de doop weren aan hen die de 

Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? De Bijbelse volgorde is, eerst de prediking 

van Wet en Evangelie, die dan middels een waar geloof in Jezus Christus geloofden werden 

gedoopt, en deze gelovigen braken vervolgens het brood met elkaar, en waren volhardende in 

de leer der apostelen. Nergens leert Gods Woord dat de doop in plaats van de besnijdenis is 

gekomen. Dit is een leerstelling die voortvloeit vanuit de gedachte dat de kerk uit de heidenen 

de plaats van Israël had ingenomen, de zogenoemde vervangingstheologie. Wanneer de 

bedenkers van deze vervangingsleer heden ten dage hadden geleefd, hadden zij dit niet meer 

zo luidkeels durven stellen en roepen.     

6. In deel 3 zegt Jan dat de kanttekeningen van de Nederlandse Statenvertalers heel wat 

duidelijker zijn dan de Bijbelse inhoud van het boekje van John Norcott. Ik raad Jan aan dit 

boekje met Gods Woord ernaast nogmaals te lezen en te bestuderen. 

7. Dominee Kort wilde niet teveel van zijn kostbare tijd aan dit kostbare boekje spenderen. Dit 

kan ik best begrijpen, hij zou er spoedig mee in de problemen komen.   

8. Ik wilde eigenlijk verder ook niet teveel tijd meer spenderen aan al deze onzinnige en niets 

zeggende on-Bijbelse epistels van de hand van ds. A. Kort. Hoe zeer ik hem ook heb geprezen 

vanwege zijn prachtige boekjes over de wedergeboorte en het rechtvaardigend geloof, hoe 

onverstandig en traag van hart hij nu is en blijft inzake zijn praktijk en handhaving van de 

kinderdoop die faliekant indruist tegen de prediking van kruisdood en opstanding die hij 

wekelijks getrouw mag uitdragen. Het is werkelijk de dwaasheid gekroond, en ten diepste 

wezenlijk onbegrijpelijk hoedanig zulk een voornaam prediker inzake de kinderdoop zelfs 

tegen zijn eigen zielsbevindingen in kan gaan door de kleine kinderen van zijn gemeente op 

grond van een verondersteld ingeplant zaad des geloofs te durven dopen.  

9. Lezer, doe alleen gelijk de Bereeërs. Zij onderzochten dagelijks alleen de Heilige Schriften of 

het wel alzo was hetgeen de apostel hen vanuit dit Goddelijke Woord verkondigde. Doe dit 

ook inzake het Bijbels gebruik van de heilige doop. 

10. Tot besluit, enkele noten uit de Bijbelse visie van John Norcott volgt onder het 3
e
 epistel van 

ds. A. Kort. Lees en herlees biddende, en overdenk dit ernstig met uw Bijbeltje ernaast. 

 



 



 



DJK – commentaar op kinderdoopvisie ds. A. Kort (deel 4) 

 

Beste dominee Kort, bedenk toch en vergeet nooit, dat de doop geschiedt door het badwater der 

wedergeboorte waarin een veroordeeld verloren zondaar in boetvaardigheid zijn bestaan verliest en 

geheel aflegt voor God en door een waar geschonken geloof in Jezus Christus een nieuw leven 

ontvangt door een waar geschonken verenigend geloof in Hem, eerst geestelijk en dan uitwendig 

gedoopt, ondergaan in het water en opkomen uit het water, en NIET dopen met water. Het ziet op 

het geheiligd graf van mijn dierbare Heiland. Zoals de Heere Jezus stierf onder de vloek der wet en de 

schuld en last van de zonde, ja, de dood stierf aan de wet en de zonde, door de dood bevrijd zijnde 

van de vloek der wet en de straf der zonde, alzo sterft de gelovige onder de vloek van de wet en de 

last van schuld en zonde in zijn geweten, schreef eens een oudvader zeer kostelijk. De Heere Jezus 

wordt alleen gevonden en gelovig omhelsd in een weg van hartverscheurend berouw over de zonden 

en waar geschonken geloof in Hem. En ook in deze weg wordt Zijn verworven Geest ontvangen. Kan 

ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest 

ontvangen hebben, gelijk als ook wij? (Hand. 10:47-48) Maar nee, dominee Kort zwijgt over deze 

zaken tot zijn grote schande in alle talen. Hij weet het zelfs een beetje beter dan Gods Woord! 

Want zoals hij hier op heel gemoedelijke wijze zijn kerkvolk de doop voorstelt en verklaard is 

wezenlijk niks anders dan een bespotting van de kruisdood en opstanding van de Heere Jezus 

Christus. Dus ook de kruisdood en opstanding van zijn dierbare Zaligmaker waarin ook hij geestelijk 

gedoopt is geworden. Het antwoord ligt verklaard in de Romeinenbrief, maar daar horen we dominee 

Kort geheel niet over. Dit komt hem nu even niet uit, hij zou geheel vast lopen. Normaliter wel in zijn 

rechtvaardigingsleer, maar niet in de leer der dopen. Dan houdt hij liever krampachtig vast aan de 

traditie der kerk. Dus nu even niet Sola Scriptura! Hij laat Jan die hij in zijn waanidee heel parmantig 

heeft misleid zeer nederig bij zichzelf in de schuld komen, en klaar is kees. Hoe graag hoort iemand 

zichzelf spreken, zou je haast gaan denken! Misschien beter gezegd, dat zo’n gereformeerd leraar op 

dergelijke wijze van zich laat spreken en zichzelf tot een bespotting maakt.  

 

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij 

zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden 

opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 

Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het 

ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd 

is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die 

gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. (Rom. 6:3-7) 

 

En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Zie daar water; 

wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het 

geoorloofd. (Hand. 8:36-37) 

 

Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 

dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen in een Geest gedrenkt. (1 Kor. 12:13) 

 

Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der 

werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. (Kol. 2:12-14) 

Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Kor. 3:6-9) 

Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. (2 Kor. 5:17) 

Die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest. (1 Petrus 3:18-21) 



Dit is een getrouw woord, want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven. 

(2 Tim. 2:11)  

Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en 

ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door 

het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe 

de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus 

tevergeefs gestorven. (Gal. 2:19-21) 

 

 
 

Zwart van zonden en berouw ging ik ten onder, en blank en rein kwam ik boven door het geloof in 

Hem krachtens Zijn heiligheid en gerechtigheid die mij uit vrije genade om niet werd toegerekend 

 

 



 
 



 
 



 

 



DJK – commentaar op kinderdoopvisie ds. A. Kort (deel 5 + 6) 

 

DJK : ….die arme Jan wordt door ds. Kort een steeds groter schuld aangepraat en krijgt ook steeds 

meer leesopdrachten mee naar huis, dit keer wordt hij gewezen op het Schatboek van Zacharias 

Ursinus. Dominee Kort moet ernstig gaan oppassen en waken om niet in geestdrijverij te gaan 

vervallen! Beste Jan, laat je niks wijs maken! Gods Woord alleen is het einde van alle tegenspraak. En 

als je na het lezen in Ursinus nog lust hebt, vergeet dan vooral geen kennis te nemen van hetgeen 

Joh. Calvijn zijn volgelingen inzake de kinderdoop heeft nagelaten. Lees hier enkele korte citaten uit 

zijn boek de Christelijke Institutie (hfdst. 16). Hoewel het alleen op verondersteld ingeplant geloof is 

gegrondvest, vind het geen enkele grond in de Heilige Schrift en zijn deze stellingen vanuit Gods 

Woord niet te verdedigen, is het evenwel toch door een befaamd groot hervormer geschreven. Het 

geeft duidelijk aan hoe rooms zelfs de grote hervormers inzake de heilige doop zijn gebleven:  

 

“Daarom moeten zij, die de belofte aangaande het uitbreiden van Gods barmhartigheid over hun 

kinderen omhelzen, bedenken, dat het hun plicht is hen aan de kerk aan te bieden om hen te laten 

tekenen met het teken der barmhartigheid, en daardoor zichzelf te bemoedigen tot een vaster 

vertrouwen, omdat ze voor hun ogen zien, dat het verbond des Heeren in de lichamen hunner 

kinderen wordt ingegraveerd. Aan de andere kant ontvangen ook de kinderen enig voordeel uit hun 

doop, omdat ze, doordat ze in het lichaam der kerk ingelijfd zijn, de andere leden vrij wat meer 

aanbevolen zijn.” (par.9)   

 

“Laat het dus buiten geschil zijn, dat God de zijnen zo goed en milddadig is, dat Hij ook om 

hunnentwil de kinderen, die zij hebben voortgebracht, tot zijn volk gerekend wil hebben.” (par.15) 

 

“Kortom, deze tegenwerping kan zonder moeite weerlegd worden hierdoor, dat de kinderen gedoopt 

worden tot de toekomstige bekering en het toekomstige geloof; want ofschoon die nog niet in hen 

gevormd zijn, ligt toch het zaad van beide door de verborgen werking des Geestes reeds in de 

kinderen besloten.” (par.20) 

 

“De kleine kinderen worden met de vergeving der zonden begiftigd: dus mogen ze niet van het teken 

beroofd worden. Zij brengen ook tevoorschijn de woorden uit de brief aan de Efeziërs (Ef. 5:26), dat 

de kerk door de Heere gereinigd is met het bad des waters in het Woord des levens.” (par.22) 

 

“Want indien wij de aard en de eigenaardigheid van de Doop nagaan, dan is hij ongetwijfeld een 

zekere ingang en als het ware inwijding, waardoor wij tot Gods volk worden toegevoegd, een teken 

van onze geestelijke wedergeboorte, waardoor wij tot de kinderen Gods wedergeboren worden.”(30) 

 

“Hij werpt tegen, dat de sacramenten van Christus ingesteld zijn tot gedachtenis, opdat ieder zich zou 

herinneren, dat hij met Christus begraven is. Ik antwoord, dat hetgeen hij uit zijn hoofd verzonnen 

heeft, geen weerlegging nodig heeft; ja de woorden van Paulus tonen aan, dat hetgeen Servet op de 

doop betrekt, behoort tot het Heilig Avondmaal, namelijk dat een ieder zich onderzoeke. Over de 

doop staat nergens iets dergelijks. Daaruit maken wij op, dat naar behoren gedoopt worden 

degenen, die door hun leeftijd nog niet in staat zijn zichzelf te onderzoeken. Hetgeen hij in de derde 

plaats aanvoert, dat allen in de dood blijven, die niet in de Zoon Gods geloven, en dat Gods toorn op 

hen blijft, en dat daarom de kinderen, die niet geloven kunnen, in hun verdoemenis liggen: daarop 

antwoord ik, dat Christus daar niet spreekt over de algemene schuld, waarin alle nakomelingen van 

Adam gewikkeld zijn, maar alleen de verachters van het evangelie dreigt, die de hun aangeboden 

genade trots en hardnekkig versmaden. Maar dit heeft op de kinderen geen betrekking.” (par. 31) 

 
“In de vierde plaats beweert hij, dat men, omdat hetgeen natuurlijk is voorgaat, de tijd moet 

afwachten, die geschikt is voor de doop, die geestelijk is. Ofschoon ik erken, dat alle nakomelingen 



van Adam uit het vlees geboren zijn en van de moederschoot af hun verdoemenis medebrengen, 

ontken ik toch, dat dit zou verhinderen, dat God terstond een geneesmiddel aanbrengt. Immers 

Servet zal niet aantonen, dat meer jaren van Godswege voorgeschreven zijn, waarna de nieuwheid 

van het geestelijke leven zal beginnen. Ook al zijn zij, die geboren worden uit gelovige ouders, van 

nature verdorven, zo zijn ze toch, volgens getuigenis van Paulus (1 Kor. 7:14), heilig door boven-

natuurlijke genade.” (par.31) 

 

“In de zevende plaats voert hij aan, dat, daar geestelijke dingen passen bij geestelijke, de kinderen, 

die niet geestelijk zijn, ook niet geschikt zijn tot de doop. In de eerste plaats nu is volkomen duidelijk, 

hoe verkeerd hij de plaats van Paulus verdraait (1 Kor. 2:13). Het gaat daar over de leer; dewijl de 

Corinthiërs zichzelf in ijdele scherpzinnigheid meer dan passend was behaagden, toont Paulus hun 

laksheid aan, daar ze nog in de eerste beginselen der hemelse leer moesten onderwezen worden. 

Wie zal daaruit opmaken, dat de doop aan de kinderen geweigerd moet worden, welke God, hoewel 

ze uit vlees geboren zijn, door genadige aanneming zich tot kinderen heiligt? Wat hij aanvoert, dat ze 

gevoed moeten worden met geestelijke spijs, indien ze nieuwe mensen zijn, is gemakkelijk aldus te 

beantwoorden, dat ze door de doop toegelaten worden tot de kudde van Christus, en dat het teken 

van de aanneming voor hen voldoende is, totdat ze, opgewassen zijnde, in staat zijn vaste spijs te 

verdragen.”(par.31) 

 

“Wederom werpt hij tegen, dat een goed huisbestuurder aan het huisgezin spijs geeft te zijner tijd. 

En ofschoon ik dit gaarne erken: met welk recht zal hij ons de tijd van de doop bepalen, om te 

bewijzen, dat die niet op de juiste tijd aan de kinderen geschonken wordt?” (par.31) 

 

“Paulus leert daar, dat God deze gewone wijze van roeping heeft, dat Hij zijn uitverkorenen tot het 

geloof brengt, doordat Hij hun trouwe leraars verwekt, door wier dienst en arbeid Hij hun zijn hand 

toereikt. Wie zou Hem op grond daarvan de wet durven opleggen, dat Hij de kinderen niet op een 

andere verborgen wijze zou mogen inplanten in Christus? Wanneer hij verder tegenwerpt, dat 

Cornelius gedoopt is, nadat hij de Heilige Geest ontvangen had, dan blijkt uit het voorbeeld van de 

kamerling en de Samaritanen, hoe verkeerdelijk hij uit één voorbeeld een algemene regel afleidt, 

want bij hen heeft God een andere orde gehouden, zodat de doop aan de gaven des Geestes 

voorafging.” (par.31) 

 

“Wederom werpt hij tegen, dat de kinderen niet voor nieuwe mensen kunnen gehouden worden, 

omdat ze niet geboren worden door het woord. Maar ik herhaal ook nu, wat ik reeds meermalen 

gezegd heb, dat de leer een onverderfelijk zaad is om ons te wederbaren, wanneer wij in staat zijn 

om haar te begrijpen; maar wanneer wij vanwege onze leeftijd nog niet in staat zijn om te leren, dat 

God dan zijn trappen heeft om de zijnen te wederbaren.” (par.31) 

 

“Want hoe liefelijk is het voor vrome harten om niet alleen door het woord, maar ook door het 

aanschouwen hunner ogen er van verzekerd te worden, dat ze zoveel genade bij de hemelse Vader 

verkrijgen, dat hun nakomelingschap een voorwerp zijner zorg is?” (par.32) 

 

“Immers wij worden door deze prikkel er niet weinig toe opgewekt om hen in de ernstige vreze Gods 

en in de onderhouding der wet op te voeden, wanneer wij overdenken, dat ze terstond van hun 

geboorte af door Hem als zijn kinderen beschouwd en erkend worden. Laat ons daarom, wanneer we 

niet boosaardig Gods weldadigheid willen verduisteren, Hem onze kinderen aanbieden, aan wie Hij 

een plaats toegekend heeft onder zijn vrienden en huisgenoten, dat is onder de leden der kerk.” (32) 

 

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/04/Joh.-Calvijn-over-de-kinderdoop-Enkele-

paragrafen-uit-de-Institutie-boek-4-hfst.-16.pdf 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 



 
 

 

 


