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WOORD VOORAF. 

Deze twee preken, temidden ,-an Yeelvuldige 
ambtsplichten opgesteld en oorspronkelik niet v,10r 
publikatie bedoeld, ademen niet de stille rust van 
de studeerkamer, maar rieken veel,eer naar het 
slagveld. Zij worden, behoudens enkele voetno
'ten, woordelik uitgegeven, zoa1s zij uitgesproken 
werden op de twee achtereenvolgende Zondag
avonden 11 en 18 Junie 1922 in het Nederd. Hen·. 
Kerkgetouw te Ventersdorp. Polijsting zou tota
le omwerking vergen. }fogen zij tot veler vc'Jr
lichting en waarschuwing dienen. 

'\Vie meer weten wil omtrent de Apostolie!:>e 
sekte, wordt vr ienclelik verwezen naar ee-n r·eeks 
rnn artikelen o\·er dit onderwerp, uit de bekende 
pen van Ds. A . ::.u. }kGreg or, in De Goede Hoop. 
Die reeks begint in de uitgave van Junie 1922. 

Daniel F. Erasmusi V.D.M. 

Xed. Herv. Pastorie, 
Ventersdorp.- Tvl. 

8 Julie, 1922. 



,,:Haar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en 
waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van 
wie gij bet geleerd hebt . " -2 Tim. 3 :14. 

I n alle tijden en onder alle Christelike vo}k(.;.. 
ren zijn er van tijd tot tijd alJ.cr lei sekten ont
staan, die nu eens tot opbloei. kwamen, dan weer 
in verval geraakten. · Doch temidden van felle 
strijd, zowel als ·van li'.stige verleiding, heeft 
Christus Zijn duurgekochte Kerk nog steeds in 
stand gehouden. Hij zal dat blijven doen, totdat 
Hij, in de volheid des tijds, haar. als de Bruid des 
Lams, zonder vlek of rimpel, aan de Vader , zal 
voorstellen. 

Wij beleven weer, ook in ons land, tijden, 
waarin allerlei sektariese bewegingen het hoofd 
opsteken. Wie gewaarschuwd is, is dubbel gewa
pend. 

Om drieerlei oor zaak voor al worden in onze 
dagen velen gemakkelik verleid en door iedere 
wind der leer bewogen en omgevoerd : 1. wegens 
gebrek aan kennis omtrent de geschiedenis der 
Christelike Kerk in de loop der eeuwen; 2. wegens 
brek aan kennis omtrent de leerstellingen der 
Christelike Ke1·k; 3 wegell5 gebrek aan kennis om
trent de wezenlike inhoud en leer van Gods W aord. 

Ik ben in aanr aking met geen enkele sekte 
geweest, noch heb ik van een enkele s ekte verno
men of gelezen, die bestand bleek te zijn tegen dit 
drreerlei wapen- vooral niet te~n Gods Woord. 
In dit ver band wil ik a l dadelik met de meeste na-

;, drnk daarop wijzen, dat men met Bijbelteksten, 
die uit hun verband gerukt zijn, feitelik alles lean 
bewijzen, water maar te bedenken valt. Van de
ze tmheilige en oneerlike strijdmethode maken de 
aanhangers oor verschillende sekten zooder llit
zondering gebruik, zoals ik straks, wat de Weder
dopers betreft, nader zal aantonen. Zo mag men 
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echter met Gods heilig Woord niet omspringen. 
Wie Bijbelteksten aanhalen wil ter verdediging van 
een mening, moet in de allereerste plaats wel ter 
dege rekening houden met het ,-erband, waarin zij 
voorkomen. Anders wordt Gods Woord mis
bruikt, wat (als gij er over nadenkt) hierop neer
komt, dat God gelasterd ,..,·ordt, want Hem worden 
woorden en meningen in de mond gelegd, die van 
Hem niet zijn. Wij mo"eten de Bi_i be l tot ons laten 
spreken als het gezaghebbend Woord \·an God. 
maar niet tot de Bijbel gaan om cfaarin slecllts 
steun te willen zoeken rnor allerlei lie\·elingsdenk
beelden en eigen meningen, die \Yij daarop nahou
den. 

Wie het werkelik ernstig meent met de ·studie 
van de Bijbel, mag voorts onder geen omstandig- -
heden het gebruik der talrijke kommentaren (uit
Ieggingen), in de loop der eeu'\\en door Godgev.rij
de en weltoegeruste mannen geschreYen, nalaten 
en ze ·over het hoofd zien. Niet iedere waanwijze 
kan ons de Bijbel verklaren. En zonder grondige. 
onbevooroordeelde s tudie .. met behulp Yan alle mo
gelike hulpmiddelen, zal Gods Geest ons de diepten 
van Gods Woord niet openharen. Gods Geest za1 
voor ons datgene niet doen, wat wij uit luiheid, 
traagheid of hoogrnoed verzuimen. En nu k~n 
men al heel vroom en heel mooi zeggen, zoal.s <le 
W ederdopers do en : "God dank, die Heilige Geest · 
het mij geleer', maar dit is niets anders dan God.s
lasterlike grootspraak, want de Heilige Geest ge
biedt ons om de weg der rniddelen te bewand::len 
en wie de beschikbare middelen veracht of vet
waarloost, heeft geen recht om zijn onkunde t ;: 
vergoeliken met een vroom beroep op het onder
wijs des Heiligen Geestes. Wie <lat doet, betreedt 
het gebied der Ieugen ! 

En nu heb ik nog niet eens gesproken over de 
noodzakelikheid van de kennis der grondtalen. 
waarin de Bijbel oorspronkelik geschreven is-
iets, wat b.v. eveneens door de !eiders der Weder
dopers over het hoof d gezien en in hun \Yaanwijs:.· 
heid veracht wordt. · ' 

Ik noem hier de 1Yederdopers-1aat mij u 
toch vooral vriendelik mogen verzoeken om steeds· 
in gedachte te houden, dat ik, in wat ik zeggen g~ 
.om t rent de dwaalleringen der W edergoper:;, · het 



7 

·oog niet heb op personen, maar enkt·l en alleen op· 
hun dwaalleringen. Niet de perscn~n dus, :-naar de· 
dwaalleringen bestrijd ik, 0n wel vooral omdat 
het geestelik welzijn van m!5n gemeente het n01}d
zakeli~ maakt, dat jk, in de N aam van Hem, wie 
het behaagd heeft om· mij tc t dit heilige ambt 'te 
roepen, de stem der waarschuwing moet laten ho'
ren, wanneer vreemde leringen, zoa1s deze, de '.kud:.. 
de des Heren beroeren. In de strijd ook tegen al
le wind der leer moet de bazuin van Gods gezant 
geen onzeker geluid geven. 

Niet alleen omdat ik opgevoed ben in de gere'.
formeerde leer onzer Kerk beschouw ik haar le.:::r -
als volkomen schriftuurlik, m~ar ook door een ja
renlange onbevooroordeelde studie aan een Eur-o
pese Rijks Univer siteit bten ik gesterkt in mijn 
overtuiging, dat de leer ®:zer Kerk gegroeid is nit 
en geworteld op Gods e~uwig W oord. En die 
leer verkondig ik u, gemeente. En ik neem voor 
God alle ver antwoordelikheid daarvan op mij 
Door de genade Gods zoek ik u de volle raad Gods 
naar de Schriften te verkondigen, volgens het licht 
mij van God gegeven. 

Het is biezonder moeilik om de dwaalleringer 
der W ederdopers te weerleggen en wel hierom. 
omdat zij geen Belijdenisschrift hebben, waarin 
zij ons duidelik en onomwonden verklaren, wat 
zij nu eigenlik geloven. Gij zult het mij toestem
men: een vijand, die een bepaalde positie in
neemt, is gemakkeliker te bestrijden dan een vij
and, die rondsluipt, zodat men eigenlik niet weet 
waar hij zich schuil houdt. Andere sekten, zoa!E 
de "Christian Science", het Russellisme, het Spiri~ 
tisme, zijn minder vaag en · onbelijnd en derhalve 
wat dit betreft gemakkeliker te weerleggen. 

De tijd laat niet toe, dat ik u het ontstaan van 
de sekte der Wederdopers schets- wat jammer is 
want de kennis daarvan verhoogt .. waarlik niet d€ 
''betekenis" van deze sekte in ons oordeel. 

·_. Laat mij daarom nu maar beginnen met enige 
der bezwaren op te noemen, die de Wederdopers 
tegen ons hebben. Ik kan slecht.s enkele punten 
aanraken, wijl de tijd mlj noopt beknopt te zijn. 

I. Ongelooflik venijnig zijn de aanvallen der 
W~derdopers op de ambtsdragers der Kerk. Meest

.. a.l ontbreekt het hun aan woorden om uitdrukking 
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te geven aan bun verfoeiing en veroordeling der 
Pi-edikanten vooral. Er is volgens hun voorstel
ling geen oneerliker schare van opzettelike en 
aoelbewuste bedrieger:s op Gods aardbodem 
te bedenken ·dan de Evangeliedienaren, die 
willens en wetens al hun krachten inspanne-:i 
om de men.sen te verleiden en de hel te vullen. 

De I eiders der Wederdopers vooral · beweren 
volte zijn van de Heilige Geest, wiens vrucht (Gal. 
5 :22) o.a. is : lief de, vrede, lankmoedi~heid, goe
dertierenheid, goedheid, zaehtmoedighe1d, matig
heid, maar zij schromen zich niet om de ambtsdra
gers der Kerk te bestempelen als "langsnoetvarke, 
bloedsuiers, leuenaars, enz." terwijl zij zichzelf 
voordoen als lieve, onschuldige schapen_ Dit her
innert mij aan wat de mensen; die in eigen oog zo 
uitnemend vroom waren en als geestelike leids
lieden des voll<s optraden, van de Zoon van God ge
zegd hebben: "Hij is ·uitzinnig, wat - hoort gij 
Hem ?" Erger nog. Zij hebben zich niet ~e
schroomd om van Hem te zeggen : "Hij heeft de 
duivel." Th: vraag u: welke man van eer en zelf
respekt kan enige achting hebben voor mensen, die 
met geen andere. wapenen weten te strijden dan 
de verachtelike wapenen van laster en vervloe
king? 

Tegen Predikanten zijn de Wederdopers voor
al gekant, omdat de Predikanten een vastgesteid 
s alaris ontvangen_ Een verstandig mens* zou 
deze reden te belachelik vinden om daar enige ken
nis van te nemen. Toch gelukt het de Wederdo
pers om eenvoudige en weinig ontwilraelde men
sen onder de indruk te brengen, dat de Predikant 
"voor geld werkt" en daarbij nog de zielen ver
leidt. Onze gemeenten bestaan dus uit zulke diep. 
gevallen, aartsdomme en onnozele mensen , dat zij 
werkeiik Predik:anten huren om hun zielen te ver
derven. Eigenaardig is het, dat proselieten uit 
diezelf de diepgevallen, aartsdomme en onnozele · 
mensen voor de W ederdopers zo erg welkom zijn, 

1 ) De Wedudopers zeggen. dat de menJt eerst ,, n~ 
Joos moet wOPden, eer hif lRdergebaren kan .-den. HU gellNik 
DD. llet nrstand is uit - tie bee, 'IOlg9Da mm. Logila ia dan -
ge1aeel en al neemd &an de ,,ftllimerinlfell" der w.........._ 
,,Bl'Oeden ! wOP!tt geen lindenn in bet nrsiand,"- :t I• 14:11, 
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dat hun geen rrilddel te verachtelik is om proseliE
ten te maken ! 

Laat mij hier terlcops m :>gen zeggen, dat in
dien het predikanteambt werkelik zo goed "oa
taalde"; er niet zo'n aangrijpend gebrek aan P {"e
dikanten in feitelik alle georganiseerde Kerken 
der Christelike Ianden zou bestaan als wel bet 
geval is. 

Doch ter zake. Indien een gemeente aan haar 
Predikant geen vastgesteld salaris zou toekennen. 
wat zou er clan moeten gebeuren? Dan zouden er 
slechts twee wegen voor de Predikant open stuan 
om in zijn cnderhoud te voorzien. -

(a). De Predikant zou door handearbeid in 
de algemene behoeften van zijn huisgezin moeten 
voorzien. lVIet welk gevolg? De wijdvertakte ge
meentelike werkzaamheden en de menigvuldige 
plichten daaraan verbonden, zouden alsdan ondf!r 
geen omstandigheden kunnen behartigd warden. 
In plaats van de algemene geestelike belangen der 
gemeente te behartigen (ook naar buiten) , de kran
ken te bezoeken, de wenenden t e troosten, de .ster
venden in hun laatste nood bij te staan, zou de 
Predikant bezig moeten zijn met ploegen en eg
gen, zaaien en oogsten en wat dies meer zij. D~ 
meesten onzer boeren klagen al, dat zij, wegens de 
menigvuldige eisen van bun boerderij, nauwellks 
tijd en gelegenheid hebben zelfs voor bet geregeld 
houden van de huisgodsdienst. Laat nu de Predi
kant boeren om zijn brood te verdienen en wat 
wordt er van gemeentelike en kerkelike werkzaam
heden? . 

(b) In plaats hiervan zou er een tweede weg 
voor de Predikant open zijn, indien mr geen vast
gesteld salaris ontving, om in zijn onderhoud te 
voorzien. Hij zou doodgewoon van de inkomsten 
van zijn gemeenteleden kunnen ls.ven, d.w.z., hij 
zou leven zoals een parasiet, een woekerplant dat 
deet. Dominee huurt een huis, of woont om de 
benrt bij zijn gemeenteleden in, en bestelt maar 
tijdschriften, bJ'eken, koeranten, Ill€el, vlees, enz., 
t erwijf broeder die en broeder die de rekeningen 
moeten betalen. · 

Wat dunkt u ? Zou een gemeente met e11ig 
zelfrespekt zulk een toestand dulden kunnen ? Z0u 
<lit het ambt tot eer strekken? Zou de Predikant 
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-als een man van eer en opvoeding zich daarme<le 
-kunnen tevreden stellen ? Zou Gods Naam dooi· 
een dergelijke levenswijze van Zijn dienstknech
ten verheerlikt worden? Heeft de Here Jezus, 
toen Hij op aarde was, ons zo'n minderwaardig 
voorbeeld nagelaten? 

Waarvan leven de meeste leider3 der Wec!t~r-
dopers? Zij zaaien niet en maaien niet? .... . . Ik 
laat de nood,vendige gevolgtrekking aan u o-..-er. 

N ogeens, de Predikant wordt niet gehuurd 
om het Evangelie te Yerkondigen. Hij ontvangt 
op eerrnlle wjjze zijn salaris, opdat hij daardoor 
vrijgesteld moge worden van tijdelike beslornme
ringen om zich des te beter t e kunnen ,,·i jden aan 
de plichten •erbonden aan zijn heilig en van God 
ingesteld ambt. De Predikant heeft het EYange!ie 

'°m niet ontvangen, maar niet de bevoegdheid cm 
hetzelve te prediken--dit heeft j aren rnn kostbare, 
doch vo1strekt ·noodzakelike studie Yereist. Pau
lus, die volgens de W ederdopers een Wederdoper 
was, hoewel hij zelf nadrukkelik yerklaart : 
"Ch.ristus heeft mij niet gezonden cm te dopen. 
maar om het Evangelie te verkondigen", Paulus 
dan, schrijvende aan de gemeente te Korinthe, 
zegt: "Weet gij niet, dat degenen, die de heiHge 
dingen bedienen, van het heilige eten? en die 
steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen? 
Alzo heeft ook de Here geordineerd degenen, die 
het E-vangelie verkondigen, dat zij rnn het Evan
gelie leven." En schrijvende aan Timotheus, zegt 

·hij : "Niemand, die in de krijg dient, wordt inge
wikkeld in de handelingen des leeftochts." 

Wat Paulus zelf b'etreft, hij ontving geen 
vastgesteld salaris, om de eenvoudige reden, <lat 
hij aan geen bepaalde gemeente verbonden, maar 
een reizende prediker i.vas. Zijn hoofddoel was 
om ter verbreiding rnn het jeugdjge Christendom 
in alle der voornaamste heidense steden, waar het 
kulturele leven bloeide, als strategiese punten ge
meenten van Christus te stichten. Dit verhin
derde evenwel niet, dat hij m12ermalen van de ge
meenten geldelike bijdragen ontving, zoals blijkt 
uit zijn brieveJ!, waarin hij voor de ongevraagde 
en ongezochte gaven dank zegt. 

II. Terwijl ik nu toch over geldzaken spreek, 
faat mij bier dit mogen invoegen. De Wederdo-
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-pers weten te vertellen (en ik kan mij niet losma
ken van de overtuiging, dat zij dit tegen beter Wt:?

ien in doen) , dat de Kerk ouders laat betalen 
voor de <loop van hun kinderen en dat de Kerk 
zelfs voor de "'aannerning" tot belijdend lidmaat 
geld eist. H iertegen slechts dit: niet voor de· 
doopsbediening, niet voor de "aanneming" eist de 
Kerk geld, maar wel alleen \'Oor de Kerkelike re
gistratie, waaraan daar natuurlikenvijze ko5ten 
verbonden zijn. En <lat die Kerkelike registr atie· 
onmisbaar is, blijkt ten over vloede uit de prak
t ijk. Voor behoeftigen geschiedt de r egistratie 
kosteloos. * 

Ten einde de Kerk te belaster en, zoeken de 
\Vederdopers op alle mogelike manieren de in<lruk 
te verwekken en levendig te houden, alsof zij he
lemaal geen notitie nemen van geld. Dit is verre 
van juist. Zij gaan veel verder dan onze Kerk, 
want van hun aanhangers wor dt verwacht, dat 
elk zijn tiende geven zal. Wat er zo al van al cti.2 
tienden wordt, weten wij niet met zekerheid t e 
zggen, aangezien officieel geauditeurde finantiele 
verslagen niet gepubliseerd wor den. 

In verband hiermede =schreef iemand onlang:5: 
"Is bet niet merkwaardig ! In de Kerk waar zij 
vroeger lidmaten waren, weigerden de meesten 

2 ) Naar aanleiding hienan sclll'ijfi P .G.J.M. in ,,De Kerk
-bode_", DI. XII , no. 2,_ blz. 34, het volgende: " Er geschiedt geen 
beta..tillg voor het sakramen.t des doops, even.min als voGr hen 
~vondmaal. (De aanne.ming is natuullik geen sabament) . De be:
taling, die er bij doop en aanneming geschiedt, is een regisilatie
.fooi. Elke kerkera.a1 wordt verwach~ een register te houden Yan 
_gedoopten en aangenomenen, en ten einde ?~keni.ng in dit re
g"ister te verzekcicen, woret van elke dopeling en aannemeling een. 
foot ·geest. De betaling van deze fooi brengt een soort van kon
trakt to' stand tussen de gedaopte of aangenomene en de kerkuaad, 
kr\lehtens hetwelk de gedoopte r.f aangenomene atscruift of uitbe.k-, 
·sel kan eisen uit de bedGelde registePS• Door d.e ontvangst Yan de 
iooien nemen kerkeradeJI dus Gp z.ich iekere rechtelike verplichti.rl
gen, n.I. de nauwkeurige aantekening en de veilige bewaring Yan 
deze registers. En ten einde dit gedaan · zal wo_rden, wordt Yan 

Ringswege jaarlilrs van de kerkeraden geeisi, dat er afschriften 1'&11 

dezi: registers gemaatct zullen warden, die, nadat zij door de Ring 
·nagezien zijn, veilig in de aigemene kePkelike brandkast bewa.ud 
worden. " 
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iets bij te dragen voor de Kerk. N µ de tienden: 
geeist worden, brengen zij die op zonder zuchten 
of morren. Zij onderwerpen zich gewillig aan dit 
gezag." * 

Van gezag gesproken, in 1904 bracht de Stam
Apostel (de eerste of oudste der levende Aposte
len) een bezoek aan de stad Leiden. Daar we".'d 
hij vereerd als "de Zone Gods" in het vlees en hij 
tiet zich die hulde welgevallen. Een der !eiders 
der Wederdopers aldaar zeide o.m.: "Ik was v2:r
blijd mijn God in bet vlees te ontmoeten." 4' Ik 
behoef op dit werkelik gebeurde zeker wel ni~ts 
aan te merken. 

III. "Dominee, jij verstaan nie die Bijbel nie. 
Jij het in boeke gestudeer, maar ek is deur die
Heilige Gees geleer," was die triomfantelike ver
klaring van een vrouw uit de Wederdopers in m ijn_ 
vorige gemeente tegen mij . 5 

De Wederdopers maken bezwaar tegen deja
renlange studie der Predilrnnten. De Wederdopers · 
zijn de eni_ge m.ensen ?:an w ie ik ooi t gehoord heb~ 
die onk w ul.e verheerliken. Zij st ellen het zo voo-r, 
alsof .de Heilige Geest de onkundig..sten onder :Je 
onkundigen uitkiest tot Zijn werktuigen. Zo 
dwaas is zelfs de overste dezer wereld niet: hlj 
zoekt gebruik te maken van de besten onder de, 
besten-natuurlik ! 

Een grondige opleiding der Predikanten is 
noodzakelik. Hoe beter iemarul toeg£>rust is hoe 
uitnemender kan hij door God in ~Zijn dienst ge
btuikt worden. Wij leven in een tijd van toerie-~ 
mende vraagstukken, tlie steeds hoger eisen stelt 
aan de Evangeliedienaar, die Gods werk naar 
Gods wil en welhehagen wenst t e verrichten. !le 
Apostelen waren eenvoudige Gallilese vissers, ja, 
maar hierbij komt dit belangrijk feit : Zij ontvin
gen een driejarige opleiding en de Here Jezus 'lelf 
was gedurende al die tijd hun Leermeester. Be
denk nu eens. wat dit voor hen heeft moeten ~ 

3 l Z~ D e Her Yo r m er, Jwg XII, no. 2, blz. G. 

' ) lti. 

• l Ontangs h~ben WedeN9pers mij betiehi YaJJ de BljW 
te verwerpen en go!IJoodlenaar t6 zijn. -
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i:ekenen Wat dunkt u, zouden zij daarna nog w 
~voudig en on~undig hebben kunnen zijn als 
voo:rheen ?6 

Denk voorts aan PaulUiS. God heeft hem oo 
zo wonderb.are wijz-e lrnnnen gebruiken, niet on
dotnks, neen ! juist omdat hij zo uitnemend toege

Tust -en geeefend was, wat ontwikkeling -en · gP.
l~rdheid betrof. Hem zou nooit de eer te beurt 
-Ziin gevallen om de terminologie van het Christen:
dom in het leven te roepe!l, om de fundamentele 
waarheden daarvan te f ormuleren, om op ziin 
2iendingsarbeid zo overvloedige vrucht te zien, <im 
het jonge Christendom als zo'n diepdenker te di~
nep., als hij niet, om het naar hedendaags gebruik 
uit te drukken, de hoogste eksamens in de Grie'kse 
.en J oodse Universiteiten gepas.seerd had en a1s zo
danig de geleerdste man van zijn tijd was.• 

God, die het licht der wetenschap ontstok:>n -
en daargesteld heeft, wil, dat in Zijn dienst da~r 
_gebr uik van gemaakt zal worden. - Ik stem het 
u toe, God kiest ook de eenvoudigen en zwakken 
als z;ijn werktuigen uit, maar Wit betekent diege
nen, die v66r Hem klein zijn als kinderen en niet 
c;>p eigen vermogen steunen; maar n·ooit diegenen, 
dje arm van geest zijn en blijven willen en die ?.ich 
toch in hun bedelaarshoogmoed verheffen. De 
Here zoekt d-e beste werktuigen voor Zijn werk 

--gee:n _ eigeng-ekozen, waanwijze werktuigen, die 
hun gebrek aan gesehiktheia rnet v erdraaUie en 
v erduisterde Bijbelteksten zoeken te ver1J.ergen en 
die de algeme~e verachting, die terecht hun deel 
is, wederom zoeken te rechtvaardigen met schoon
klinkende Bijbelwoorden, die zij in hun hoog
moedswaanzin verkeerdelik op zichzelf ,.toepassen. 
De macht der duisternis is door de overste dezer 
wereld in iede1· opzicht uitnemend georganiseerd. 
En _het leger Gods, dat daartegen ten strijde op-
trekt, moet in ieder opzicht-zow·e1 verstandeiik 

6 ) ,,Ja'', antwool'dt de WMerdopeP, "wani de Heilige Geest 
was er nog niet." 

1 ) Een Wederdoper zeide in yerband hiumede to.t mij, dat 
P"'111!8 g~zegd had: ,,lk acht mijn gelee,rdheid drek te zijn," 
_Ql&al' wist mij de schPijiu.urpla&ta; niei a.an te wijzen.- Zie 
i Kor. 1§:20. 



. als zedelik en geesteJik- weltoegerust zijn. En 
. :de Schrift bevestigt bet ons tel.k~ns weer, hoe Grnr 
Zijn werktuigen, eer Hij ze gebruikt in Zi jn dienst, 
eerst aan een vaak lange, in elk geval aan een de
·gelike voorbereiding onderwierp. Om slechts een 
uit de talrijke voor beelden te noemen : denk a.an 
1\.fozes. 

Het Egyptiese volk was destijds een cter he
sc-haafdste en ge1eerdste volkeren der oude we:reld. 
De Egyptiese wetenschap stond h oog aange!'chre· 
ven. Daar en aan het palei:s van de Koning moest 
Mozes eerst 40 jaren lang onderwezen worden door 

. de voortreffelikste Egyptiese Professoren in al de 
wijsheid en wetenschap der Egyptenaren. Daar
na moest hij nog 40 jaren lang in de woestijn toe

·ven om door God geoefend te worcfen om .-:traks 
zijn levenstaak te aanvaarden. En niet ondanks. 
neen ! juist omdat Mozes zo wel toegerust was, kon 
God hem op zo uitnemende wijze a1s vo1ksleider en 
sdll.'ijver gebruiken. 

De Schrift kent niet dat geheimzinnige onder
wijs, ·waarmede vooral de leidslieden der Wedenlo
pers te koop lopen-een zogenaamd onderwijs 
door de Heilige Geest, waardoor zij op wondere en 
bovennatuurlike wijze, zonder enige per.so0nlike 
·inspanning, tamelik ineens bekwaam en to2gerust 
worden om als voorgangers en gezaghebbPnde uit
·leggers van de verborgenheden Gods op te trede"!l.~ 
lVIij komt het voor, dat de twee woorden "Heilige 
Geest' roekeloos misbruikt worden om een menig
te van ongerechtigheden te bedekken en te recht
vaardigen. 

De Heilige Geest der Wederdopers is niet de 
derde Persoon der heilige Drieeenheid, &;nswezens 
met God de Vader en de Zoon, die de Schrift ons 
openbaart, maar- is veeleer een produkt van hun 
eigen ver beelding--een eigengemaakt in.strume-:it , 
dat zij naar willekeur en eigen goeddunken kun
nen gebruiken. 

· Denk in verband met, de opleiding en vorming 
der Evangeliedienaren mede ook aan de Prof ete
scholen onder het Oude Verbond. 

8 } Mattb. 10 ;19--20 wordt door de Wederdopel'S, blijkens 
net 11erband ten o.nrechte aa.ngeh&ald om te bewijzen, dai geen 
YOOtbereid.i.ng nodig is. 
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, IV. De Wederdopers belijden mensen te zijn,. 
'die vol zijn van de Heilige Geest. Men zou du!;, 
niet waar? met alle recht van hen kunne~_ ver
wachten, dat zij allen buitengewoon voorbeeldige 
mensen waren, die in eerlikheid, vlijtigheid, huln
vaardigheid, wellevendheid (beleefdheid) , lief de 
en in al de vrucht des Geestes de leden van onzc 

.Kerk overtreffen. 
~Iaar dit is het geval niet. Niet alleen predi-

-ken zij een vervalst Evangelie (zoals wij later na
der zien zullen) maar het is hun daarbij voorai 
te doen, om mensen van de Kerk af vallig te ma
ken. Zij doen het werk van scheurmaker s. Op al
le m ogelike man ieren. Zo wordt er door hen o.m. 
smalend gewezen op de mooie Kerkgebouwen, 
waarin de Christe like gemeenten God .aanbidden _ 
. In dit verband \Yens ik u met een enkel woord 

_ te herinneren o.a. aan de tabernakel, die, hoewel 
,-oor tijdelili gebruik slechts bestemd, op Gods he
vel en naar Gods plan zodanig vervaardigd werd, 
dat er geen gebrek daaraan Kas, '" at si~rlikheid, 
schoonheid en kostbaarheid betrof. 
_ Denk voorts aan de schittertnde tempel van 
Salomo, die in ieder opzicht, van buiten zowel als 
,·an binnen, een meesterstuk van bouwkunde was. 

N og een voorbeeld. De Profeet Hagga1 wees 
(na de ballingschap) het volk daar op, dat de ooi·
zaak van al Gods strafgerichten, zoals teister e:ide 
droogten en wat dies meer zij , daarin lagJ dat de 
tempel woest was. :.\let een heilige verontwaar di
ging riep de Profeet des Heren uit : "Is het voo:r 
ulieden wel de tijd, dat gij w :>ont in uw gewel.fde 
huizen, en zal dit huis (de tempel) woest zijn ?" 
Ja, zelfs de zware ekonomiese druk der tijden, 
waaronder het volk zuchtte, mocht hun niet tot 
voorwendsel dienen om de tempel des Heren fo 
verwaarlozen. -

De tijd gedoogt niet, dat ik verder over deze 
zaak spreek. Slechts <lit nog: wij leven niet meer 
9nder de oude bedeling, maar dienen toch dezelfde -
G-Od der oude bedeling en een schoon heiligdom t~ 
hebben is Gode waardig en gans schriftuurlik.9 

•) De Genestet zingt : 
lk Iran ' t met die Yroomheid niet Yinden, 
Die ' t Schoone miSkent en Yet'SIIlaadi

ls noomheid iets anders, gij blind.en ! 
Dan liefde Yoor ' t 54hoonst dat besiaat? 
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V. Een enkel woord . over de zogenaamde 
schriftuitlegging der W ederdopers. Eigenlik 
moest ik spreken van schriftverdraajing en schrift
verduistering, want als er een ding is, dat de. We
derdopers uitmuntend doen kunnen, t-ehalve d& 
Kerk en haar am.btsdragers tijdig en ontijuig te 
bela:steren, dan is het ongetwijfeld om de Schrift 
te verdraaien en de betekenis van teksten zo om. te 
buigen, dat zij in hun kraam te pas kom1m. Zo 
wordt Gods W oord misbruikt om hun vooropgczet
te meningen te bevestigen en om henze1f in een 
waas van vro<mlheid en godsvrucht te hullen. 

Maar dit verwondert ons niet. Hun verre
gaande onkunde, waarop zij zich echter beroemen, 
ver la.at hen ook hier niet. De gehele Godgel~de 
Wetenschap heeft immers voor hen geen waarde. 
Integendeel, in treffende tegenstelling met versta1!
dige mensen beroemen zij zich op hun onkunde en 
ongeleerdheid en, wat erger is, zij bes-chouwen <fit 
juist a.[s een biezonder gimst-ige voor.waarde voor 
de Geest van God om hen als gezaghebbende 
schriftverklaarden te doen opt1·eden. 

Verstandelike ontwikkeling werd nog pas ge
leden door een der algemeen erkende leiders der 
Wederdopers dwaas _genoemd. Volgens zijn woor
den (ik weet niet, of het was om zijn eigen dwaas
heid en onkunde te rechtvaar_digen- het lijkt 7.0) 
volgens zijn woorden dan verkiest God de onno.ul
sten oiider de onnozelen oni dragers te zijn '!.•an 
Zijn heiJ.swaarheden. 

In Bloemfontein verklaarde de }eider der We
tlerdopers aldaar onlangs (ik haal zijn woorden 
letterlik aan) : "God se, as iemand wysheid ont
Qr eek, dat hy dit van Hom bid. Ek dank God, een 
van die gawes van die Heilige Gees is ook wysheid. 
Ek dank God, dat die wyshei_d, wat ek ontvang het, 
my geleer is deur die Heilige Gees." Ik meende 
bier iets op te zeggen, maar het woord van Sahmo 
schiet mij te binnen en lijkt mij in dit verbana 
het juiste woord : "Antwoord de zot naar z11n 
dwaasheid niet, opdat gij ook hem niet gelijk 
wordet." 

Ik veracht de !eiders der Wederdopers niet 
omdat zij ongeleerd en onkundig zijn, maar wat ik 
in hen afkeur en veroordeel, is dit, dat zij, _·ats 
geestelike voorgangers, met schoonklinkende Bij-
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belteksten, die zij handig weten te ve1·duisteren, in 
nun onkunde roemen en daarbij niet de minsfo 
n:beite do2n om doOi· werkelik ei·-:.1~t~g.:: c:1 onl)c
voorocrdeelde studie, onde1· kinde1·like afbidcting 
van de Ieiding en voorlichting van Gods Geest, tot 
de kennis der waarheid te geraken. Hoe de We
derdopers zich op hun onkunde beroemen en tnt 
dat einde Bijbelwoorden schromelik verdraaien en 
misbruiken, blijkt o.a. uit wat een der leiders vP
langs gezegd heeft (ik haal zijn woor den letterlik 
aan) : "De Schriften zeggen dat deze dingen voor 
de wijzen en geleerden verborgen zijn, maar dank 
God, dat Hij dit aan de armen en ongeleerden ge
cpenbaard heeft. Eere zij Zijne Naam." Welk -
verstandig man kan met dergelijke lieden r ed...,ne
ren? En ware het niet, dat zij Gods eer zo grof 
en hardnekkig bleven aanranden, wij zonden hen 
laten begaan. Maar nu dient (}ods gemeenb ge
waarschuwd te worden. Want een valse ver draag
zaamheid is hier een misdaad. 

Het ergste van dit alles is nog wel dit, dat de 
W ederdopers van al hun leerstellige, Kerkge_schled
kundige en onschriftuurlike dwaasheden, waarme
de zij de eenvoudige lieden weten te verleiden, de 
Almachtige als hun Leermeester noemen! ! Teg~n
over zulke godslastering kunnen wij niet bemid
delend optreden. De eer des Almachtigen eist, dat 
wij dit goddeloos doen streng zullen berispen en 
<lat wij (wederom niet de dwaa11eraar als persoon, 
maar wel) zijn dwaalleer als zodanig ten sterkst e 
zullen veroordelen. Paulus schrijft aan de j eugdi
ge Titus: " Er zijn cok vele ongeregelden, ijdel
heidsprekers en verleiders van zinnen" (let op de 
woorden) , "welke men de mond mo et stoppen ; die 
gehele huizen verkeren, lErende wat niet behoort . 
Bestraf hen scherpelik. Zij belijden, dat zij God 
kennen, maar zij verlooch_enen Hem met de wer
ken." 

N og onlangs heeft een der !eiders ( een antler ) 
openlik verklaard (ik haal zijn woorden let!erlik 
aan): "God het my Leermeester gewor d en my 
onderwys soals ons opgeteken vind in Joh. 14 :26 : 
"Maar de Tr ooster, de Heilige Geest, welken J.e 
Vader zenden zal in Mijnen Naam, die zal u alles 
leeren, en zal u indachtig maken alles, wat ik il 
:gezegd heb," al.soak in I Joh. 2 :20 en 27: "Doch 
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g ij hebt de zahing van den H eilig e, en gij weet; 
alle dingen." "En de zalving die gijlieden van 
hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet 
van n oode, dat iemand u leere." Dit is dart ock 
steeds de houding, die alle Weder dopers innemen : 
z{j hebben niet I 'a1l node, dat iemand hen lt>-re .' 

, Met andere " ·oorden, God heeft 19 eeuwen 
lang Zijn volk op aarde door Zijn Geest (ik spreek 
met eertied) op dwaalwegen des verderfs geleid, 
waardoor al onze vaderen o:nherroePeiik verloren 
zijn gegaan, maar in de 20ste eeuw heeft het Hem 
behaagd om de >Yaarheid te cpenbaren aan een 0n
bekend man (te Bloemfontein?) . die daardoor 
blijkbaar a1leen bekwaam is om de Schrift na~r 
waarheid uit te leggen !- Ik kan mij nauweHks 
een godslasterliker aanmatiging Yoorstellen .10 

In een toespraak onlangs gehouden verklaar
de een der algemeen erkende leiders der Wedtr
dopers bet vo]gende (ik haal letterlik aan) : "Mar
kus 16, daar vinden wij vijf tekenen waaraan de 
Christus zal gekend worden. Nu zullen wij zien 
wat dE tekenen zijn. :.\fak. 16:16, 17 en 18. Vrs. 
17 : "E n degenen, die geloven, zullen deze tekenen 
volgen. In Mijn Naam zullen zij duivelen uitwer
pen. met nieuwe tongen zullen zj j spreken, handen 
zullen zij op kranken leggen en zij zullen gezond 
worden." Dit is ·wat onze :Yieester zelf gezegd en 
bevest.igd heeft.'- Dit lijkt op zichzelf nu wel 
mooi, maar wat is het eigenaardige van het geval? 
Hier worden zorgvuldig twee zinnen midden tus
sen de andere uitgelaten. In mijn Bijbel staat dit: 
"In :.\1ijn Naam zu1len zij duivelen uitwerpen; 
met nieuwe t ongen zullen zij spreken ; slanq~n 
zullen zij o-pne·men ; en al is het, dat zii iets dode
liks zullen dr·iiiken, het zal lw.n niet schaden; op 
kranken," etc. S!an_qebeet en ·vergif zijn zeker min
der onschuldig en daarorn meer te vrezen dan 
"nienwe tongen" en gezondmakingen !11 

Nogeens, de leiders der Wederdopers hebben 
hoegenaamd geen noemens1n1ardige kennis van 

10) Een det Wederdopers zeide tegen mij :· ,,Die 1uiwe1& 
Evangeli.e is in Snidafrika een ru die la.aste 25 jaa? Ye1kondig." 

11 ) Yg.I. hie?mede, wat ik in de volgende preek gezegd heb •. 
omtrent hei dlagen van een b1il. 



19 

de leer der Kerk en hoe en onder welke omstan
digheden zij ontstaan is. 

Om de geschiedenis der Kerk en haar lotge
vallen in de loop <ler eeuwen bekommeren zij zich 
al evenmin, want zij hebben geen oog noch eer
bied voor de \inger Gods in de geschiedenis.21 

En wat Gods Woord betreft, zij laten eenvou
clig Gods \Voord naar hun moncl en de mening 
huns harten :spreken, in plaats van zich met kin
derlike onderwerping voor dat \Yoor d t e buigcn. 
Hmi uitl.egkwide -is in icer kelikheid i11legkunde. 
Van een g1·ondig Bijbelonderzcek maken zij zelfs 
als "geestelike leidslieden" geen gebruik. want zij 
verwerpen in hun waanwijsheid alle hulpmidde
len, die hul} daartoe ten dfenste konden en moesten 
staan. En hoe zij ook al uitbazuinen, dat zij Gods 
Woord bo\·en alles stellen, in werkelikheid gebmi
ken zij Gods \Voord slechts als instrument om hun 
zelfzuchtige doeleinden te bereiken en proselieten 
te maken. 

Over deze brutale roekeloosheid, die onder de 
naam van ware godsvrucht gaat, spreek ik tans 
niet verder. lVIaar ik kan niet helpen om in dit 
verband te denken aan het woord van Paulus: 
"Want er zal e€n tijd zijn, wanneer zij de gezonde 
leer niet zullen verdragen ; maar kittelachtig z!jn 
de van gehoor, zullen zij zichzelf leraars cpgade
r en naar hun eigen begeerlikheden, en zullen hun 
gehoor van de \Vaar heid afwenden, en zullen zich 
keren tot fabelen." En mede aan het woord van 
Petrn.s, waar hij melding maakt van de zendbr°it~
ven van Paulus, waar, in verband met de toekomst 
des Heren, er dingen in voorkornen, die zwaar zifo 
om te Yerstaan en "die", zegt hij dan, "de onge
leerde en cnvaste memen \·er draaien, ge'frjk ook 
de andere Schrif ten, tot hun eigen ver derf ." En 
dan vermaant hij zijn lezers : ' 'Gij dan, gelief den ! 
zu1ks tevoren ·wetende, wacht u, dat.gij niet door 

; ' Een We:lJ,rdopa verzekerde mij zo::?dep ll '.ikken of blozen, 
dat de ,,Keri!.' ", zoals zij tans bestaat met haa1 BelijdenisschPiJten 
en gebruiken (die alle dwalingen zijn) , daa1gestel:! is door de 
Syn ode van Dordrecht die !fan ook de e er s t e S y n o d e is, die 
ooit gehoaden we1d e.z .m. De.ze ,,kennis" heett hij geput, niet uit 
,,we1eldse" boeken, maar uit het (geinspir~e) titelb!ad van 
zijn Bijbel. Kommentaar overtodig ! 
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de verleiding der gruwelike mensen mede af ge
rukt wordt en uitvalt van uw vastigheid." 

Ten slotte zou ik 'U willen 1.:ragen : \Vat vooi· 
goeds hebben de Wederdopers als zodanig reeds in 
tegenstelling met de zozeer belasterde en vervlo,~k
te Kerk gedaan, niet alleen op geestelik, maar ook 
op maatschappelik g ebied? Hoeveel hebben zij al:> 
Wederdopers reeds gedaan in verband met het on
derwijs der jeugd ? Voor weesinrichtingen, hospi
talen, enz '! H oe,-eel hebt en zij reeds bijgedrag~"'n 
fot de eventuele oplossing van het Arme Blanke 
vraagstuk? Wat doen zij voor de vera rmden en 
behoeftjgen in hun omgeving? Wat doen zij ~er 
bevordering van de algemene belangen van de 2a
menleving, van land, van volk? Zij zijn dan zulk<:· 
strBcte "Bijbelmannen", waar om gaan zij niet u't 
naar die str eken en onder die volkeren, die God.;; 
Woord nog niet bezitten, maar die in de donk~r
heid van volslagen heidendom leven, om hun Gods 
Woord te brengen? Wat We€rhoudt hen om h e:; 
laatste bevel van Christus uit te voeren- hun 
"HeiHge Geest"? · 

0 1n kort te gaan, ik ben vandaag nog niet bi j 
machte om u op een enkel goed dir:g te v\rijzen :?n 
te zeggen: dit of da t hebb,en de WederdopE!rs aL-; 
Wederdoper s gedaan voor de uitbreiding van God:,: 
K oninkrijk, voor de bevordering van de algemen~ 
belangen van land en volk. 

lVIaar ik kan u, uit mijn eigen herderlike on
der vinding, wijzen op tal van huiselike onenighe
den, t wisten tussen echtelieden, ech tscheidingen, 
lasteringen en wat dies meer zij, die de vrucht 
zijn enig en alleen van de bemoeiingen van deze 
sekte- zifn dit de vr uckten des H eiligen Geest es? 

En daarom acht ik mij geroepen om niet al
leen als Bedienaar van het eeuwig Evangelie, maa r 
ook als Iiefhebber van mijn land en volk u met 
alle ernst te waarschuwen tegen deze sekte als .r'e~) 
sekte, die Gods Woord ven:alst, mensen ?.,·erleidt e ?t 

de staatsvrede en -vooruitgang b.edreigt. 
Ik kan volkomen beamen, wat een getuige der 

waarheid onlangs de !eider s der Wederdoper s, met 
roerende ernst, toegevoegd heef t . Hij zeide di t 
(ik haal zijn woorden letterlik aan) : "As v oorgan
gers sal julle verantwoordelikheid groot wees ! Die 
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huislike tu;·iste en egskeidings, wat julle leer in 
meer as een huisgesin in ons land veroorsaak, staan 
op rekening van die Wederdopers. Al beroep jul
le jul daan·oor op nog soveel verdraaide skrifture, 
net ~oas Satan met Kristus in die woestyn gedi:i.an 
het. Dit maak die wrantwcordelikheid des t e 
swaarder." 

Paulus 'rnarschuwt de gemeente te Korinth2 
;;egen de '.'alse leraars met deze woorden- en het 
zi j n \TESslike "'·oorden: "Zu1ke \-·alse Apostel~n. 
zijn bec'.riegelike arbeiders. zich veranderende ir. 
Apostelen van Christus. En het is geen \\·ond;:r: 
wam de Satan zelf verandert zich in een engel des 
lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijr, 
diem.ars zich ,-erander en, als waren zij dienaars 
der gerechtigheid; van welke het eind2 zal zijn 
naar hun \Yerken." 

\Yees gev-:aa1·schuwd, gemeente ! Z :, •xel tc
gen de open t·are vijand, die ll openlik aann11t, als 
tegen de listige Yerleider, die met de tale Kanaj.m 
op Cle lippen u bedreigt. "}'laar blijf gij in hetgeen 
gij geJeud hebt-, en waarYan u \·erzekering gedaa11 
is, wetende rnn wie gij_ het geleerd hebt." Waak te 
allen tijde in het geloof. Houd u sterk. \.Yees man
nelik. Blijf stand\·astig- opdat gij de knon d2" 
levens door ontrouw niet verliest. 

Daar zijn nog drie zeer belangrijke zaken, die 
:k bespreken en i,yaartegen ik u v:.aarschuwen 
moet, n.l. het spreken van vreemde talen, de ga•1e 
der g.!:zondmakingen en de doop (of zulks, volg1?ns 
de Schrift, door de onde2·dompeling van volwasse
nen moet, of ook wel door de besprenkeling van 
kleinen kan geschieden). De belangrijkheid van 
deze drie zaken eist een uitvoeriger bespi:eking dan 
tans, wegens gebrek aan tijd, kan geschieden. 
A.s . Zondagavond (D.V.) hoop ik ze te bespreken 
en het licht van Gods Woord op de dwaall€.1·ingen 
der Wederdopers daaromtrent te d"'oen vallen. 

Amen. 



" La&t alle dingen eerlik en met orde geschieden." 
1 Kor. 14 :40. 

Y ::ilgens aankondiging spreek il< bed.en tot u 
over de dwaa!leer der \Yederdopers ten opzichtG 
Yan clE gave der gezondmakingen, die der \T ee"!llde 
talen en de doop. H et onderwerp is breed en mijn 
tijd beperkt. Ik kan dus alleen maar h~ofdzaken 
aanstippen. Daar zullen in verband met het on
derwerp dus nog tal rnn belangrijke kwesties on
besproken blij,-en. -:\Iaar ik ·wil niettemin ver 
trnuwen, dat de enkele hoofdzaken, die ik aan::oe
r en zal, u de onhoudbaarheid nader zal doen inzien 
Yan het standpunt der Wederdopers in dezen. 

Over de wijze van schriftuitlegging, of li2ver 
Yan schriftverdraaiing en schriin-erduistering der 
vYederdopers, heb ik reeds gesproken. Ik zal daar 
dus nu niet ':erder u\·er soreken. 

Voorts behandel ik de onderhc.Tige punten, 
niet alsof ik spreek tot \V ederdopers, want ":dj 
hebben niet ...-an node, dat iemand hen !ere". Ik 
spr eek tot u als leden van een Christelike gemecrr
te en ik spreek om u niet alleen voor te lichten, 
maar ook om u te waarschuwen tegen "de listige 
omleidingen" der Wederdopers, die zich met 
schoonklinkende Bijbelwoorden in een waas ?an 
vroomheid en godsvr ucht hullen en zich aandienen 
a ls Apostelen des H eren, waar door velen ,·erleid 
worden . 

Ik heb u verleden Zondag_avond daartegen 
ernstig gewaarschuwd. Die waar:schuwing zal 
ik hedenavond niet herhalen. Ik zal mij slechts 
·bepalen tot de bespreking van het aangekondigde 
-0nder werp. Met nadruk wens ik echter te her ha
Ien, dat ik in de bestrijding der W ederdopers het 
-oog heb niet op bepaalde personen, m aar uitslui-
-tend op de dwaa lleringen, die zij ver kondigen. 

Een zaak kan ik ongelukkig vanavond niet 
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anders dan terloops behandelen, n.1. de dwaalleer 
der Wederdopers ten opzichte van wat zij noern '.:11 
"de doop des Heiligen Geestes". De buitensno
righeden- der 'Wederdoners in wrband met de Ifoi
-lige Geest dcen ons \VErke!ik hui\-eren, \Hmt. wij 
hebben hier te doen met de derde Persoon de1· h ::- i-· 
lige Drie-eenh,~d, eenswezens met God de Vscer 
en de Zoon. Daar bestaat tussen God d<: V,i.dc:r, 
de Zoon en de Heil:ge Gee~t geen het minste 1.''?r 
schil in majesteit, \rnardigheid. heiligheid :'f Ta!\;
ordE. 

\\'i j mogen de Persoon des Heiligen Ge-::.~ tes 
niet los rnn Gx1 de Vader en de Zo·:n denken . \V~ tr 
de Vader is . daar i3 de Zoon; waar de Zoon is, 
daar i.3 de HEilige Geest: en \mar de Heilige Gees~ 
is , daar zijn Yader en Zoon. 

Dat de Heilige Geest der Wederdopers de Hei
lige Geest der Schrift is. kan ik met geen m oge
likheid aannemen. De doop des Heiligen Geestes, 
zoals de \'i. ederdoners die yoorstellen, komt in <le 
verste nrte riiet oYereen met hetgeen ons de Eei
lige Schrift dienaangaande leert.- }Ii,3schien \·ind 
ik later wel gelegenheid om deze kwestie uitvoeTig 
te bespreken.1 

De ·wederdopers brenge:1 vooral de gave ,far 
gezondmakingen en die cler n2emde talen sterk op 
de voorgrond. Zij beweren, dat zij die gave!l bE:
zitten. Laat ons bij het lich:: van Gods \Yocr c1 t>n 
de errnring der Christelike I\.:erk onclerzoeken, c·f 
zij gelijk hebtaen al dan nid . 

I. DE GAVE DER GE':::O:\DMAK!XGE:\.2 

-Hoewel ik gedwongen beJ: om deze k\\·estie be
knopt te behandelen en alle:on hoof dz a ken aan te 
stippen, zal ik probEren om z::; duidelik mogelik te 
zijn. 

Wij lezen in het ::\. Test. Yan "Yerscheiden ga
ven" des Heiligen Geestes (Rom. 12 :6, 1 Kor. 
12 :4). Nu worden de gaven des Heiligen Gee<st~ 

Wij moeten o::s daa~ wel bewust van zijn, dat de Hei
lige Geest meer 1s da.::J bloot ee.u ga.ve of krachl Gorls. Hij is ook 
een Persoou, ook waayachtig Go'.i. Dit wordt vaak uit bet oog 
yerlore.n. 

"1 Vgl. De G av e de r G e z on <i tn '!. k in g en, S. 
J . du Tcit tweede d~uk, 1899. 
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\·erdeeld in buite11geu;011e en geicone gaven- pre
cies zoals er onder Gods yoorzienig bestuur ge
wone en buitenge\\on2 t iiden en gelegenheden en 
omstandigheden zijn . zoal:s b .Y. (om enkele te nee. 
men ) de !. eping n.n Abn:ha!!'.. de \•;e: g-e\<ng t' P 
S inai. J s ,·Jee~rn· ~1·din6 Yflll Chrisms. de stichtin;:r 
der Ch;:istelike !\:erk onder (:e n ieu· . .,.f' bedding. 

De ge\rnne g2Yen de;; Heilig2n Gee;:;te:3 zijn 
rm!lisbaar tot de z~Jigheid (G , i G : 19-~3 ), de 
h1' : 0~.:g·c'xG1h.'. da~1·entegen ni 2t (L ~~_0 !'. 13 ; 1- 3). 

\ oorts 7- lJ n cte g-ei\'Oll e g a ·<e n bllJYend ~ l J oh. 
2 ::3i1! , worden- hoe.w l in wr:::ch1llende mate en. 
w d-.cuding- Han alle ge!o•:igen ge::choi:ken en zijn 
ten a llen t ijde aa nwezig !n de gemeente rnn Ch1·i::.
tl~:; . 

Daarentegen zijn de b uit engewone g;n·en niet 
blij ,·2nd, >rnrden niet aan alle geloYigen gesch0n
ken en komen :'lschts dan t ot openbaring, wanneer 
biezondere omst a ndigheden en behoeft en der ge
meente zulk:; noocizakelik makrn . 

Tot clie gro:;:p van buitengeYi·one g a\·en nu 
behoor t de g aYe der gezondm ak i:!l.ge!'l . 

Toen d e gemeeme ;:an Christus gesticht 
mcest worden. \Yaren de buitengew·one gaven d es 
H eiligen Geestes noodzakelik om de pas gestkhte 
gemeente mede te grondvest en. \Va nt Yergeten 
mogen wij niet: het jonge Chr is tendom· \Yerd g~ 
plant op zeer djandige bodem. Het Jodendom en 
Heidendom bestockten het rnn a!1e zijden en met 
alle mogelike v: apenen. }!en wilde het Christen
dom totaal uitroeien en rnn de aardbodem veg en. 
Er "·aren dus toen buitengewone krachtsopenba
ring en des Heiligen Geestes noodzakelik. Ma:n· 
naarmate de eer$te Christelike gemeente groeide, 
\Yerden die aam·ankelike buit engewcne krach:s
openbar ingen des Heiligen Geestes steeds minder 
noodzakelik, totdat zij uiteindelik rum door God 
bepaa!d doel J:;ereikt hadden en daarmede de r eden 
tot h un bestaan in de Kerk ophield. 

De heilige Schrift geeft ons de verzekering, 
dat de gewone ga uen des Heiligen Geestes, welke 
t ot de zaligheid noodzakelik zijn, zullen blijven 
voortbestaan, maar aan de andere kant hebben wij 
in genen dele enige schriftuurlike grond voor 1.e 
mening, <lat de btJ:itengewone garen des Heili.g•:n. 
Geestes zouden blijven voortduren. 



26 

Integendeel, de Apostel Paulus bevestigt, dat 
-zIJ alleen dan in de gemeente tot openbaring zou
den komen, wanneer de omstandigheden of be
hoeften der gemeente zulks noodzakelik zouden 
maken. Na de grondyesting van de Kerk zijn
niet de gewone, maar wel de buitengew0Pe gan"n 
des Heiligen Geestes dan ook mett2r1laad c·pge
houden, want de omstandigheden of behoeften d.er 
Kerk vereisten hun aanwezigheid in de gemeent;e 
niet !anger. En in Gods huishoading is er ge'O)ll 
overtolligheid. 

Wat nu de Schrift te dezen opzichte \·erklaa1·t, 
is dan ook in de geschiedenis der Kerk bevestigd. 

Hiei·bi j kol'!lt nog dit : God de Here werkt 
nooit-zonder doel. 

Wat is nu eigenlik het do~! \·an de z.g. ge
zondmakingen, waarop de \Vederdopers zich c·e
roepen "? \Yat beogen zij daarmede "?-de ere rnn 
God de Here, of de twijfelachtige \·erheer 1iking 
van eigen sekte? Gebruiken zij de z.g. gezonJ
makingen niet veelal als een middel om aandacht 
te trekken en oroselieten te maken "? .:\Iij kom t !1et 
voor, alsof de ·w ederdopers in de prnktijk t r ouwe 
aanhangers zijn Yan de \·erderfelike Jesu'itiese 
leer: "'het doel heiligt de middelen :· 

De W ederdopers hechten grote waarde aan 
gezcndmakingen. maar zien daarb~j blijkhaar o•.->:r 
het hoofd, dat gezondmakingen rnor de zaligh~id 
der ziel hoegenaamd geen beduidenis hebben. 

:Maar wat in verband hiermede nog \vel het 
ergste is en aan godslastering grenst, is wel dit: 
in hun praktijk Yan z.g. gezonclmakingen tasten ... 
de \Vederdopers de soeyereiniteit des Almachtige1: 
aan, daar zij in hun dwaze \rnanwijsheid God :le 
Here in Zijn ondoorgrondelike vrijmacht zoeken 
voor te schrij\-en, wat Hij doen moet-net als esn 
on verstandig kind, dat zijn wil aan zijn ouder s 
zoekt op te dringen.3 

Laat mij voorts mv aandacht hierop mogen 

" 1 Ho.; de bede ,.U w w i I g es ch i e d e" verkl'acht wordt, 
blijkt o.a . uit een blaa.:ije, door de Wederdopers uiigegeven en 
getiteld: ,.I n d 1 en he t U w w i I is." Dit gesehiedt op de ge
wone wijze door een menigruldige aaiiha.ling nn BijbeJwoorden, 
maa.l'-waana.n de betekenis handig verdra.aid en verduisterd 
wordi. 
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-vestigen : daar be:staat een ingrijpend verschil 
iussen de genezingen door Christus en Zjin disci
pelen gewrocht en de z.g. gezondmakingen der 
Wederdopers. 

De genezingen, -vvaarvan er in de Heilige 
Schrift melding gemaakt wordt, waren, ten eersb, 
'uolkomen en, ten tweede, ogenblikkelik. Dit k:m 
niet gezegd worden van de z.g. gezondmakingen 
der Wederdopers. Om een enkele z.g. genezing te
weeg te brengen sukkelen de Wederdop2rs dikwP-ls 
lang- soms jaren lang, d.wz., als zij de moed nie;: 
\·erliezen en verklaren, dat de zieke niet "geno2g 
geloof" heeft, of als de patient niet ( zoals maar 
al te ·..-aak gebeurt) intussen sterfr. E n de Weder
dopers zelf, zijn zij alti jd tconteelden nm t-la
kende gezondheid? Hebbt::n \Yij in dit \·erbancl 
niet meermalen reden om tot hen te zeggen : "~1E-
dicij nmeester, genees u zelf"? 

Het biezondere doe1 Yan de wonderen door de 
Here Jezus en Zi jn discipelen verrich'c wordt d.') n· 
de Wederdopers ten enenmale oYer het hoof d g':'
zien. In \·erband hiermede zegt Ds. Kruger:-= "~ ou 
weet ons, die verskijnsel \·an tale, profesie. ge
sondmaking in die eerste Kristelike Kerk, ,·a l ,) r:
der die algemene benaming van u.:ondere . En ;1·at 
leer die Skrif oor \"1.·cndere '? Dit, oor die algemeeu, 
dat die. sonde die hele mens, wat uit siel en lip
gaam be3taan, bederf het. Om sy sie! te red m ::>et 
'n onsigbare wonder in die zcedergebour-te plaas 
vind, Joh. 3. Om sy ligg<wm t e r ed, moet 'n siq
b(p·e wonder gebeur in die u.:ederopstandi;ig nm 
d1e vlees . 

In :.VIark. 2 :7- 12 sien ons, dat die F ari3een 
geen geloof wou heg aan die onsigbare \YoncTer v<:n 
die sonde i-ergijfenis van die geraakte, omdat h.ul
le dit nie kon s ien nie. Toe se Jesus vir die ge
raakte, sodat hulle sy ·wondermag ook·in die siv
bare ·wereld kon .<;ien : "Sta op, neem uw beddeken 
op en wandel." Siel en liggaam albei. werd hiet 
deur Jes us wondermag herstel. 

N ou se die W ederdopers, dieself de wonder
wer ke van toe moet ons nou ook riog kan doen, as 
ons geloof maar net groot genoeg is. 

En hierin dwaal hulle, omdat hulle geen 'M -

• ) Dispuialii.e, p. 68. 
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de'l"ske·id ·mcwk tussen die sti gtingsperiode en <lie 
gevestigde toesta nd van die Kerk nie; dit is, tus
sen buite11gezl'one en geu·one w-erkingen van die 
H. Gees. 

Die stoflike u·ondennag was Yan tydelike 
aard. D aHrdie mag sal deur die Hei'e seif ee:r" 
\\·eer geoeftn word by die rn[eindiny Ya:l die we
reid, as Kr istn-:: \;·eei·kom op d:e wo!ke . Dan cal 
die sieJ.:tes. s1:w de. ens., \·olgens Openb. 2:!. ophr,n. 

Yerder , die oRie bi! itew;e1nme si skt 2s in die 
eers te Kristelike Kerk wa,.; cfo.ar , sodat Kl'istus s:-· 
ma.g ook op c:i:.1ba re zci/se kon toon in 'n 1·ycrndi:/{' 
u.:erc!d. om also sy Kerk op aar de t e sti.g ." 

}Ieer n og . God,- \Yoord leert ons nergens . 
da t de ga1:e der gezondm ak ingen in de laatsi:e bj
d en ,·66r de \Vederkomst nm Christ us weer one:J.-
baar zal worden . -

IntEgend2el, '"ij worden herhaaldelik en m~t 
klimmende ernst gew2.r..lisch uwd tegen a llerlei 
"wonderheden en r2kenen" in de gemesnte der 
laat:::te dagen, d ie zich- '.er \Yel :- 0;1du de Samn 
rnn Chri-'di1s zullen komen ac.ndien<;;n. 

En juist daa r in zal, ,·o!gem de Sc:hi'ift, hu n 
groot gernar schuilen. 

Zij znllen zich komen aandienen orlder- de 
_\'acu11 i:an Cluis tu;:; en de schijn der godzaligheid, 
,,·aardoor velen Yerleid zu1len worden . Ik 1e:.>s 
in }Iattb. 7 dit : "Zij znllen grote tekenen en \Vo11-

derheden dosn, a lzo dat zij, indien het moge1fa: 
ware, ook de uih·erkorenen zouden ,-er1eiden. Ziet, 
ik heb het u \'Oorzegd ." In dit Yerband denk tk 
ook aan het neselike Koorcl van Christus in d::<.t
zelfde h oofdstuk (l ui.ster !) : ·'Velen zullen te dien 
dage tot } fi j zeggen: "Here, Here ! hebben w ij 
niet in r\v Xaam geprofet eerd en in Uw Naiim 
duiYelen uitgeworpen en in Uw ~aam vele krach
ten gedaan? En dan zal Ik hun openlik aameg
gen: Gaat weg van Mij, gij- let we! !- die de on
gerE:ehtigheid werkt." 

Opmerking verdient mede in dit opzi.cht llet 
feit, dat de Wederdopers tegen het gebruik van 
m iddelen by krankheid zijn. Zij beroeoen zich op 
Gods Woe.rd, maar geheel ten onrechte. Nerg1!n-s 
in de Bijbel wordt het gebruik van middelen afge
keurd, ve~l minder ver boden. IntEgendeel, Gods 
Woord Ieert ons op elk gebied de weg der midde-
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len te bewandelen. Bid en werk beveelt Gods 
W oord. Gebed en medicijnen zijn niet in .str ijd 
met elkaar; zij zijn b€ide gaven Gods en behorrn 
samen gebruikt te worden. De uitkomst moet ~an 
Gods we1behagen overgelaten wor drn. Het ge
bed vermag veel- het gebed des rechtvaardigen. 
God zal het gebed om gezondheid verhoren, maar 
alleen dan, wanneer het overeenkomstig Zijn vrij
machtig weltehagen is. Ons levenslot berus! in 
Gods hand, niet in de onze. Hij is het, die on~ 
vreugd' of ongeval, naar •vij behoeven, zendt. \Vij 
gelo'rnn vast in Goddelike gebedsverhoring, maar 
wij zien in het gebed geen tover- of geweldmiddel 
om de Almachtige te beinvloeden of te dwingen
onze zin te volbrengen. 

Dit is heidens. 
In dit opzicht volgen de Wederdopers heid~n

se praktijken, want zij gebr uiken het gebed, pre
cies zoals de heidenen doen, als een soort van tove:
middel of machtspreuk om de goden gunstig te 
ste~en, of desnoods te dwingen, om hun wefoe
hagen t e doen. 

E n als een der algemeen erkend- leidern der 
Wederdoper.s het volgende verklaart (ik haal :r,ijn 
woorden letterlik aan) : "As iemand siek word dan 
stuur hy om die dokter en se: Dokter, ek glo dat 
God, die ·Almagtige, het my siek gemaak en ek het 
jou ingeroep om jou beste te doen om die wer %e 
van die Here te verbreek, want God het my siek 
gemaak" , dan spreekt hij lichtzinnige woo1·tlen 
tegen Gods Woord, dat ons beveelt om de weg der 
middelen te bewandelen, zoals de Heilige Geest 
trouwens .ook doet door het gebruik van Gods 
Woord en de Sakramenten als middelen om on:; 
geloof te ver.sterken. Neen, voor de vor deringen 
van de mediese wetenschap dient het Iijdende 
mensdom Gode dankhaar te wezen. • 

In een blaadje, mij door een Wederdoper toe
gezonden, staat in ver band met de gave der g <:
zondmakingen bet volgende {ik haal Ietterlik 
aan) : "Christus predikte genezing voor beide zie1 
en lichaam. Hy gaf bevel aan de Twaalf Aposte
len om hetzelf de t e doen, daarna aan de Zeven
tigen, en ten laatste aan alle gelovigen. Er. is ge
nezing voor ieder kind Gods door het geloof in de 
Here Jezus Christus.' Dit klinkt heel mooi. . E u 



tot staving hiervan beroepen de W ederdopers zich: 
op de Schrift. Dit bevreemdt ons echter niet. 
Zelfs de Satan heeft t egen de Here J ezus gezegd : 
"Er st aat gesehreven ." 

Het ligt niet ~n de aJ\,·ijze Raad Gods beshten 
om elke kranke te genezen. De Here J ezus h eefl: 
het niet gedaan. Zijn Apostelen e\·enmin. Maar 
de \\'ederdopt-rs wiUen het doen. E n als zij dan 
daar niet in slngen dan zeggen zij heel gemoedelih.: 
"Daardie sieke het n:e geloof genoeg nie"- &e'l 
vindingrijk gezegde. dat meermalen goecl rnn p~h 
lrnn>.t . 

In yer band hiermede dringen zich onder tal 
van ·nagen de •:olgende aan ens op : 

\"\' aarom heeft de Here J ezus slec hts c!rie do
den opgewekt? Waarom heeft de Here J ezus bij 
het bad\\·ater te Bethe;:da slet'hts aan een kranke 
geyraagd, of hij \;;ilde gezond \vorden? Had La
zarus dan niet genoeg, of niet het rechte geloot? 
En de Apostel Paulus, waarom toch kon hy ni~t 
beuijd raken rnn de doom in het Ylees ?:J \Yat 7.0'.l 
er toch aan gescheeld hebben. dat de _.\.postel P11.1-

1us te Milete Trofimus krank moest achterlaten ·; 
H ad hij dan het rechte geloof niet? En Yolg•ns 
de \Vederdopers •vas Paulus een Wederdopff ! 

En is het n iet e.igenaa:rdig, dat Lukas. de .me
dicijnmeester, zo' n eer·:o!le phats t-el<leedr . in Gods 
Woord? '\Yaarom wordt hij door Paulus "de m~rli 
cijnmeester, de geliefde" grnoemd in plaats rnn 
door hem scherpelik bestraft te worden o\-er 7ijn 
Godonterende praktijk? En waar om bevee!t P:w
lus Timorheus een middel aan, n.L het gebruik va:1 
eei; weinig wijns? Doch genoeg. Sl<:chts eel". 
kleine opmerking nog in dit ,-erbancL De Weder
dopers zijn zo uirermate gekant tegen het gebr,_:ik 
rnn rrJddc:len. Hoe komt het clan, dat \'elen hur.
ne1· een bril drager..? Is een bril dan niet ook een 
middel? \'i'aar 'l.vordt er in de Heilige Schrift het 
dragen ,-an een bril aanbernlen '?" Helpt het gehed 
of de op legging der handen in dit geYal dan niet ? 

0 
1 Zonde? blikken of blozen vertelde ~n Wede.rdoper mij, 

da.i die docrn d e g e l e e r d he i d v a n P a u l u s w a. s ! 
' ' ,,1 Ker. 13 :12- ,, Wij zien door- een spiegel" nroorlooft 

bet drag en 11a.n een bril ; s pi e g e I betekent da.aP een bril, 
zeide een WedePdope1 tegen mij . Het ka.n n iet mooier ! 
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En wat omtrent het gebruik van valse tanden,, 
breukbanden, e.d.? 

Dat het de Wederdopers .soms werkelik g e
lukt om t ijdelike genezing van sommige krankhe
den te c-eYl'erkstelligen, bevreemdt ons niet. Het 
laat zich gemakkelik verklaren uit de hypnotif':se 
i!l':b ed, welke de ene mens cp de andere ka n uit
oefonen-een im·loed, waarvan het bestaan en de 
kracht ten o\·en·loede bewezen zijn en die 0ok 'VE'l 
in sommige ge,·allen door geneeskundigen met 
goed gernlg gebruikt wordt. 7 Op deze wijze r.ijn 
daar ,-ele ge':allen YaD merkwaardige gene:dng 
Yoorgek'.)mt:n- al.:; de tijd zulk;S gedoogde, zou ik u 
er enkele -:an hebbEn kunnen noemen . 

. Daar zit in die genezinge:n hoegena2.ncd ge<::n 
bovennatuurlik element. 

Funktionele kwalen kun::en op die ''"ijze ge
nezen worden ( ook zonder bet gebed \·:::.n een ·we
derdoper !) - maar geen organiese ziektegevallen. 

De Wederdoper moet nog geboren worden, die 
door oplegging ·rnn handen een organiese kwa3.l 
geneest, zoals b.,-. blindgeborenheid. Zij beweren 
wel, dat zij cl.it reeds gedaau hebben ; dat zij n.v. 
geYallen van kanker genezen hebben, maar d2.ar
bij hebben zij om nog nooit een onpar:ijdig over
tuigend bewijs geleverd, dat het werkelik kanker 
was, die door hen dan zou genezen zijn. 

Bedrog op dit gebied is zo gemakkelik, dat ik 
u daar werkelik niet tegen behoef te waarschuwen. 
Toch laten ,-elen zich gemakkelik bedr iegen. voor

_al \veimg onhvikkelden. Het zijn in de regel j ~1ist 
die men.sen, die weinig of geen kennis hebeen van 
de leer van Gods 1Voord en rnn de leer en gesc'.lie
denis der Kerk. die zkh door de W ederdope~s zo 
gemakkelik laten Yerleiden en die dan de mond zo 
vol hebbtn over de z.g. gebreken en dwalingen der 
Kerk. 

Daar wordt ons gewezen op geneesbidder s, 
zoals Hazenberg e.a. : zij zijn ' 'erschenen, maar 
weer verdwenen. Voor de uitbreiding ,·an GodE 
Koninkrijk hebben zij niets gedaan. Zij hebben 
alleen rnaar gespekuleerd op de lichtge!ovigh'2id 

- ; ) Zie voor afdoende llewijzen : P r a a t j i e s m e t d i e 
0 11 m e n s e, C. Louis Leipoldt ; en: H y p n o t i s m e e n 
s u g g e s t i e, J . Boisson de la Riviere. 
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v an mensen en daar door hun eigen zak geYuld--<lit 
is fei telik au 

In Yerband met de z.g. genezingen der Weder
dopers, zegt Ds. Kruger bet Yolgende : 

"Die here ( Wederdopers) ontken, dat hul1e 
met Spil'it'.::me cmgaan. . . . )foar hu!ie [JelurJ~ 
genoot, Br. Lake, noeer Yoorganger in Germi3-
t:.n, hd dit wel gedoe·n. ::\agte het hy by 'n Fr;:in~>
man daar deurgsbring om clir te leer,- \Yant d~l 
kom hom handig in by die samekomsrn.":• 

Da.t de \V Ederdoner:3 zieh niet 5Chromen 0m 
van der gelijke onheilige prakt:jken 1rebrnik te 
makrn ten einde hun doel te bereiken: is \·oor on~ 
reeds genoegzame r eden om tegen hen r;p de h :iede 
te zijn- en dam·om te mee~·. omdat het de \Veder
dopers niet te doen i_; om de ere Gods, maar om 
de Kerk af te breken Yooral dool' afral in de Kerk 
te verJcrzaken. 

Ten einde dat doel te bereiken i.'> ~un geen '.Va
pen te verachtelik, geen godsdienstige lisr te on
heilig, geen vroom bedr og te snood. 

De \Yederdopers matigen zich -..·oort:; niet 
zelden aan, dat zij z:elfs g~st~ rvenen uit den do·.18 
kunnen cpwekken. Die aanmatiging is evenwel 
a::> onzinnig, dat men daar geen kennis van be
ho'.)rde te nemen, war e het niet. dat de Weder do
pers zover zijn gegaan om n.L te beweren, dat zij 
reeds gestoryenen uit den dode hebben opgewek~. 
)fa herh aalde pogingen is het mij echter nog niet 
mogen g2lukken de juiste adressen van dergaU,fke 
opgewekten in handen te krijgen. Ik mag hie1· 
bijvcegen, dat men geen Wederdoper beh)eft. tE, 
zijn om schijndoden "op te wekken." 

Niet alleen bouwen de Wedetdopers hun 
stelsel van gezondmakingen op het \'uvrbeeld van 
de Her e J ezus en Zijn Apostelen (tt!n onreehte. 
zoals wij gezien l:ebben) ; niet alleen matigen zij 
zich aan, in hun dwaze waanwij,3heid, die gave 0ok 
te bezitten, zij be"veren cok, in vcrband daarmede, 
<lat alle krankheid, in welke vorm ook, van de .Sa
tan kom.t. Een der leiders noemt krankheid :"de 
VU'ile merken i·an Satans vi:nger." 

• J Zie De G a '!1 e d.e r G e z- o n d ro a. k i n g e n door 
Ds. S. J . du Tolt (Sweed~ dru.lr, i 899.) 

•) Disputasi€, blz 70. 
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Gods Woord leert ons daarentegen, dat God 
de dood als straf op de zonde gesteld heeft en ~an 
de dood heeft, niet de Satan, maar God .~:,0raf

. gaande ziekte, lijden en smart verbonden. En als 
de Satan Job door h.'Tankheid wi1 aantasten, dan 
moet hij eerst van God daartDe verlof. ontvangen. 

Wij z.ien in onze krankheid een vaderlikc kas
tijding Gods, die ons de hemel nader brengt- de 
Wederdopers zien in hun krankheid "de u1tile me'"
k en van Sa.tans vinger''. Het is niet mceilik voor 
de schriftkenner om te beoordelen, welke opvat
ting schriftuurlik is! , 

Doch genoeg. Laat ons zien, hoe het a~aat 
met 

IL DE GAVE DER VREEMDE TALEN.-
Ook hier bedienen zich de Wederdopers van 
schriftverdraaiing en schriftverduistering ten ein
de hun onschriftuurlik standpunt te Yerdedigen; 
en wie "het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods 
VI oord", niet weten te hanteren, worden licht door 
hen verslagen. 

De kracht der Wederdopers schuilt juist in 
hun wijze van sckrift?Jerdraaiing en schrift·vei
dwistering en hierin ligt tegelijk ook hun gevaar. 

De "Apostoliese Geloofzending i:an Zuid-Afri
ka" heeft een blaadje verspreid onder de ti
tel: "Wie en Wat Wij Zijn." Daarin wordt hun 
belijdenis- voor zover er dan van een belijdenis 
sprake kan zijn- uiteengezet. In wrband met de 
gave der vreemde talen wcrdt er dan dit gez~gd 
(ik haal letterlik aan): "Hij (de Heilige Gee;:;t) 
openbaart Zijn tegenwoordigheid door het spreken 
van vreemde talen. Dit behoort de n :Jrm<:l,le on
dervinding van elk kind Gods te zijn, want zij 
maakt ons moedig in Zijn dienst." Dat deze me
ning onschrifhmrlik is, zal aanstonds blijken. 

De gave der vreemde ta1en is, \"tlgens de 
Schrift, eveneens een buitengewone gave des Hei
ligen Geestes. En die vreemde talen be.stonden 
niet slechts in ongeakcentueerde verzuehtingen 

en in een stamelen van verwarde klanken, die geen 
zin hadden. Dit is grotendeels de mening der We
derdopers, die allerlei onzinnige en zi~loze kla!l
ken uitstoten en ze dan ''vreemde talen" noemen, 
hun door de Heilige Geest in de mond gelegd ! 
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Het Pinksterwonder, dat niet herhaald is, 1aat 
ik hier buiten bespreking. Op die dag bebben de 
Apcstelen, door een buitengewone werking des 
Heiligen Geestes, "de grote werken Gods" verkon
digd aan de menigte aldaar vergaderd, "zodat een 
iegelik hen· in zijn eigen taal hoorde spreken." 

De Apostel Paulus keurt bet af, dat aan het 
gebruik van vreemde talen, zoals die in zijn tijd 
nog bestonden, een vaste plaats zou w orden toege
kend ~j de godsdienstoefeningen der gemeente. 
Waren er toch mensen, die vreemde talen spraken, 
dan moesten zij zulks om de beurt doen, maar dan 
ook alleen maar als er uitleggers waren, die aan de· 
gemeente konden u itleggen en _ vertolken, wat zij 
spraken. Waren er echter geen uitleggers aanwe
zig, dan m oesten zij , die de vreemde talen spraken, 
zwijgen, want het dcel der vreemde talen was om 
de gemeente te onderwijzen en te vertroosten (lees 
1 Kor. 14 :26----40). 

Daarbenevens, "God is", zegt de Apostel rlan 
met nadruk, "God is geen God van verwarring, 
maar van vrede." -

Hier storen zich de Wederdoper s maar weinig 
aan. Bij hen geldt : hoe m eer lawaai hoe ·meer 
·1:reugde. Want vergelijk nu hiermede het kinder
achtige gebrabbel der Wederdopers b,ij bun sn
menkomsten en de onzinnige kunstmatige naboot
sing treft u a l dadelik, om niet eens te spreken 
van bet Godslasterlike daarvan. 

Als een Wederdopers een kind van 5 of 6 jaar 
in de armen neemt (zoals gebeurd is) io, op de 
grond gaat liggen en uitroept : "Kierrie, Kierrie, 
KaboUa, Kabolla, B less S onny", dan zie ik daarin 
n iet alleen iets bespotteliks en daarom af te keu
ren, maar ik zie daarin een aangrijpende en hui
;;eringu·ekken de bel.astering des H e·iligen Geest es! 

Dat voor ts de Heilige Geest Zijn aanwezig
hei.d moet openbar en door bet doen spreken van 
vreemde talen, is een mening, welke op geen en
kele schriftuurlike grond rust . 

Hierbij komt nog dit: reeds in de tijd- der 
Apostelen 1."Wam bet taalwonder al minder en min
der voor. Wat herhaald~lik geschiedt, is trouwens. 
ook geen wonder meer. 

10) Zie Diputa&ie, bk. 59. 
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N een, de Heilige Geest Iaat Zich niet in Zijn 
Goddelike vrijmacht door ons nietige schepselen 
beperken of voorschrijven waar, wanneer, aan wie 
en op hcedanige wijze Hij Zich openbaren moE:t. 
Dat wij voor Zijn almacht en grootheid, Zijn vrij 
m.acht en majesteit in eerbiedig zwijzen ons ne
derbuigen ! Hij is de Derde Persoon in de Hei
lige Drieeenheid, eenswezens met God de Vader 
en de Zoon. Hem komt dezelfde ere en aanbidding 
toe. 

De Wederdcpers verlagen de Heilige Geest 
tot een w-illoos instrument, dat zij 1ia.a1· w-Wekeur 
en eigen goeddunken gebruiken om hun zelfznch
tige doeleinden te bereiken. En zij doen dit on
der vrome schijn. Dit: is niet minde•· dar. grove 
Godslastering, waartegen met alle E'rnst gewaar
schuwd dient te worden. 

De lange rij van Godgewijde mannen en ge
b ofshelden, die God aan de Kerk in de loop der 
eeuwen geschonken heeft- Athanasius, Augusti
nus, Luther, Kalvijn, Wesley en talloos vele ande
ren- zij hebben geen vreemde talen gespr.0ken
hebben zij dan de Heilige Geest niet ontvangen en 
zij dan, tezamen mft onze vaderen, verloren ge
gaan? De Wederdopers zeggen: " Ja!" I k zeg, np 
grond van de leer van Gods e~uwig Woord en 
daarom met de meeste nadruk: "N een!" 

Voorts biedt de Heilige Schrift ons nergcns 
grond om aan te nemen, dat de gave van vreemde 
talen in de gemeente zou blijven voortbestaan. Hct 
is alleen wanneer plantjes jong zijn en t eer, dat 
zi j biezondere zorg vereisen. Voor het jonge 
Christendom , omringd van en bedreigd door harts
tochtelike vijanden, heeft God op \Vondere wijze 
gezorgd. Maar het tijdperk <lier wonderen is met 
de groei van het Christendom voorbijgegaan. En 
waar wij in Gal. 5 vermaand warden om door de 
Heilige Geest te wandelen en de vrucht des Geestes 
opgesomd w ordt, daar w ordt met geen enkel woord 
melding gemaakt van v reemde talen. Integendeel, 
in 1 Kor. waar schuwt Paulus de gemeente reeds 
tegen het misbruik; dat er van vreemd~ talen ge
maakt werd.11 

1~ ) Daar wiuen leden in de gemeenie ie Korinthe, die :rich 
boot{ urhienn op de gaYen, door de openbating des GftStes bun 



W onderen-ach ! ZlJ geven niets voor -,·de 
niet hor en willen het ongekunstelde W oord des 
Heren. " Indien zij Mozes en de Profeten niet hQ
ren, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iem'l.~1d 
uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen." 

Van welk een diepe mensekennis getuigt dit 
Schr iftwo::>rd ! 

Het zijn juist die mensen, \·oor wie l:et C;en
voudig Woord Gods niet genoegzaam is, dit: de toe
vlucht n emen tot allerlei. buitensporigheden, welke 
dan opgedist wxden onder de schijn van g'.:>flza!Jg_ 
heid en waardcor velen verleid worden. 

Denk aan de waar.schu"Wing van de Her e Jezus 
tegen de "tekenen en wonderheden" der laatste da
gen en vergeet niet het veelbetekenend woord, d.it 
Hij daaraan toevoegt: "Ziet, Ik heb het u vo')r
zegd." 

En {om nog slechts een uit de vele ernstige 
waarschuwingen aan te halen) Paulus waar 
schmvt o.m. tegen "de kracht en tekenen en won
deren der leugen." Laat u ni.et verleiden door 
"vele h'"l'achten, tekenen en \vonderheden." 

Wij komen nu tot de behan<leling van 
III. DE DOOPKWESTIE.1:!- lk zal hier ook 

geschcn.kan, eu die trots neerza.gen op hen , die niet of minde? 
da!I zij warcn bedeeJd. Zij zagen vaoral in de!' tongenspraak aan
leldir g tot zelrrerh~ff! ng en Y!:rach!:Ing va.n a.nderen. Hie.rtegen 
Jnuam Fa.uli:.s op. E n. hoezeep hij ook de buitengewone gaven des 
GH::tes wa:.rdHrd~·, h.j vermaa.nje de broejere:1 in Korinthe: 
.Yotdi; geen kinde~n in het verstand (de Wederdopers leren net 
uet t~ge_ove_gesteUe hle!Yan- ,.'n mens meet versta:idelccs wol'!t 
::ces ' n kind' -), caar zijt kinder~ in de boosheid. En hij Paad~ 
de :le geklligen :?an om met ijver ~ st?even r,car de o est e 
ga~e--d e I i e f d e. Daarmede nrlzgde Paulus bet zwaartepunt 
ult de tij:!elike en vcatb'.jgaande openba.ringen des Geestes in die 
gEPcgeJje, gojsiienst.ige en zedelike werkzaamheid, welke Hij 

. 'i'CC1tdure:!d in de gemeente volbrengt; D i t i s ho o f d z a a k, 
niet het abnormale, bet buite;:igewone. Ygl. M a g n a I i a De i, 
Bavinck, § 19. 

to) Zie o.a.. Inst it u ti e, KclYijn, IV, 15, 16--wie het 
ernstig meent met de doop, behoort deze 1.wee'doonnochte hoofd
stllkken te lezen. YcorJi D e Ch r i s t e 11 j k e G o d..g e l e e r t
he i d en kennis der Zal!gheid , Benedictns P !ctet, tweede dee!, 
1729, XY, Hl-- 18. Gereformee ! de Dogmatiek, Ba
Yinck, Yierde dee!, § 58. 
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weer s lechts enkele hoof dzaken kunnen aanraken. 
maar hoop u niettemin een denkbeeld te geven vr.n 
hoe ongegrond de a rgumenten der Wederdopers 
zijn, wanneer zij leren, dat alleen volwassenen, 
die belijdenis doen, g edoopt mogen worden en dan 
ook alh~en maar cbor cnderdompeling. NatuurEk, 
ter yerdediging \·an hun standpunt \·oeren zij tal 
van Bijbelwoor den aan, \Vier betekenis zij echh~r 
handig weten om te buigen, zodat het rnor ve.len 
werkelik de schijn heeft, alsof hun oStandpunt op de 
Schrift berust en als zodanig het enige juiste ~s 
en clat de Kerk rnn Christus dus al de eeuw"!n 
doo1· 1::>p dit punt ook al 1veer gedwaald heeft en 
nog steeds dwaalt. 

E igenaardig toch, <lat de duurgekochte Kerk 
·;an Christu.:; nog maar altijd d\\·aalt en gedwanld 
heeft, ten spijte \'an de art1eid des He'ligen Gees
tes en ten .:;pijte ook Yan de en~st der >:ele Godge
wijde mannen, die in de loop der eem<;en al hun 
~<rachten en talenten aan God gewijd en de Kerk 
gediend bebben. 

Toch is het een feit, dat de Ke1·k stseds door 
de \Vederclopers verdoemd1 :; wo1·dt. En volgens 
hen zijn aile noegere geslachten vanaf de t ijd na 
de Apostelen dan cok verbren gegaan. Blijkbaar 
ligt dan de grcmd onzer'. zah:gheid n:iet in de zoen
cerdiensten 1.:a n Christus. maar in de doop dtT !Ye
derdopers .14 

Ik mag een zekere mate van kennis bij u yer
onderstellen te opzichte rnn het Sakrament des 
heiligen Doops. Ik zal dus geen inleidend wo•;rd. 
over de beduidenis daarrnn spr eken, ma~r dadelik 
beginnen mEt enkele der bezwaren te nQemen, 
die de Wederdoper s tegen onz2 wijze van dopen 
opperen. 

11 1 Wie t>el!end is met de hartatochielike 11:eroordelin.g der 
_>{erk dcor de liit edefdopeos, zal dit woord niet te seherp Yinden. 
1n ZuiJl-Afioika, verzekerde nog onlangs een WedePdofew mij, 
wordt bet zuive1e E vangelle ecerst pa1 sedert de !aatste 25 ja?en 
.-erkcndigd (door de WedePdopers). AJle geslachien Y-OOi' die tijd 
zijn dan cok 11:erlore.n gegaaiia-

1·' l De Wederdopers 1ena.llen in deze 1hra.ling, OJndat :&ij 
n.n de dcop door ondudompellng een b e g i n s el k • e 1 t i e 
ma.ken, wa.t vel'keerd is. 
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De Wederdopers besfrijden allermeest de Krn
der doop. 

Een der leiders, een Amerikaan, die door hen 
hooggeroemd werd als een man vol van genarle, 
wijsheid en de Heilige Geest, maar die later blwk 
hen bedrogen te hebqen, noemde de Kinderdoop 
heel vriendelik: "een klucht" en "een goddeloze en 
bespottelike nabootsing van de Doop zoals door 
Christus ingesteld." Hoe ongegrond deze woor-
den zijn1 zullen wij aanstonds zien. · 

De Wederdopers bestrij den de Kinderdoop 
vooral op deze twee gronden : 1. De Kinderdoop 
komt in de Heilige Schrift niet voor ; en 2 naar 
zijn oorspronkelike instelling veronderstelt de 
Doop altijd geloof en bekering; kinderen nu k•m
nen geen geloof hebben of bekering tonen . 

Op het eerste gezicht lijken deze twee bezwa
ren nogal gewichtig. En als de Wederdopers dan 
nog Bijbelteksten aanhalen om die twee bezwart!n 
te steunen, dan lijkt het wer kelik voor wie de 
Schrift niet kent, alsof de Kerk in dit opzicht op 
een dwaalspoor geraakt is. Geen wonder, dat Q~!l
voudige, wei,nig onhvikkelde mensen dan ook. ':ll 
spoedig in de war geraken en eiildelik z'•.richten 
voor de vronie drog-argumenten der Wederdopers 
met de Bijbel in de hand. 

Laat ons de zaak nader onder zoeken. 
De bezwaren zijn niet alleen niet gewichtig, 

maar zij blijken van geen kracht te zijn wannee:.: 
men het volle licht van Gods Woord daarop vallen 
laat. Ook het onvervalste getuigenis der Kerkge
schiedenis werpt een voor de Wederdopers ver:iie
tigend licht daarop. 

Dat de Kinderdooo niet in de Schrift voor 
k omt, is in zover re waar, dat het N. Testament 
nergens nadrukkelik de Kinderdoop noemt. Dit: 
bevreemdt om echter niet. Met_ het ocg op Gods 
Verbond, waarvan de besnijdenis een teken en ze
gel was, zou het tegendeel ons eer hebben . be
vreemd. Afgezien dus nog van de waarheid, dat 
de kinderdoop in de plaats der besnijdenis getre
den is (waar over ik straks nader zal spreken), 
vindt bet feit, dat het N. Testament de kinder doop 
niet nadrukkelik noemt , zijn ver klaring hierin: 
in de dagen van het N. Testament was de Do::-µ 
der bejaar den (en dit om begrijpelike redene!l) 
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_regel, de kinderdoop vooralsnog uitzondering. 
Het was de tijd, waar in de Christelike Kerk 

door overgang uit Jodendcm en Heidendom ge
sticht en uitgebreid werd. E n alvor em het jeug
d'ge Christendom nog niet do0rgedr1)ng,~n was t ot 
bet huisgezin, konden er, het :spreekt w-el rnn zelf, 
geen kinderen gedoopt \vorden. 

N eem een \'J)Orbeeld. In Heidenlanden, waar 
voor het eerst het E rnngelie gepredikt wordt , 
worden er ook geen kinder en al dadelik gedoopt. 
Eerst worden vohvassenen gedoopt. Daarna pas 
W!ordt kinderdoop mogelik. 

In-de eerste en tweede eeuw dus toen de Chris
telike Kerk zich snel uitbreidde, t r ok nahrnrli
kerwijze de proselietedoop (cl.w.z., de doop der 
volwassen J oden en Heidenen, die tot het Chris

tendom overgingen) ,-eel meer de aandacht dafi de 
kinder:doop. 

Eerst was daar.::>m de doop der be jnard2n 
de gewone, telkens voorkomende doop; daarnaa:Jt 
werd toen langzamerhand de Kinderdoop alge
meen; toen eenmaal de Kerk gevestigd en het ene 
volk na het andere gekerstend was, werd de Kir.
detdocp regel en de proselietedoop uitzondel'ing, 
behal\'e natuurlik, zoals vandaag nog, in die oor
den, \vaar het Evangelie voor het eerst gepredikt 
werd. 

De Apostelen waren niet verbonden aan l:e
paalde gemeenten, maar waren rondr eizende pre
dikers, gezonden "niet om te dcpen, maar om het 
Evangelie te verkondigen" aan J oden en H eide
nen. 

Er wordt dan ook van slechts tien doops
bedieningen melding gemaakt in de Handelingt>n 
en Zendbrieven der Apostelen. Hier over aanst0nds. 

Wat de Kinderdocp op zichzelf betr eft, dat 
hij bij wettige gevolgtrekking en op groRd van het 
genadeverbond Gods uit de Schrift afgeleid is, 
lijdt geen twijfel en daarom is h i j even schrif 
tuurlik, alsof hij inderdaad in de Schrift nadrnk
kelik geboden ware. Want wat bij wettige ge-

. gevolgtrekking uit de Schrift afgeleid wordt, is 
~ven geldig als hetgeen er nadrukkelik in vermeld 
staat. B.v. (om een enkel voorbeeld te no~m-~n), 
·er wordt in de Schrift nergens uitd:tllidi:elik ge-
boden, dat vrouwen took deel moeten nemen aan 
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bet Av.:rndmaaL Tech wor den. om die r eden V1"0U- · 
wen niet Yan het A vondmaal geweer d en niemand 
zou eraan denken om de deelname van vrouwen 
aan htt Avondmaal als onschriftuurlik te bestem
pelen. 

Meer nog. 
Volgens Kol. 2 :11, 12 en andere tekst en, is 

de Dcop in de plaats der besnijdenis gekomen. 
Beide de besnijdenis en de Doop hebben dezelfJe 
betekenis en rusten op hetzelfde verb::md, er is 
tussrn beide alleen m2.ar onder scheid in grac..d 
en in de uiterlike ceremon ie. Gods Ver bond ond!::r 
het 0 . Testament sloot de kinderen niet uit en a~ 
t eken en zegel daar van werd de besnijdenis daar
geste!d. Ook ender het ?\. Testament zijn de ki~
deren der gelo\·igen verbondskinder en, gelijk reeds 
afd'.>ende blijkt uit Hand. 2 :39 ( ook een tekst, 
die door de Wederdopers jammerlik vermin.kt 
wordt ) . Dat de j onge kinderen zelf hi er nie-i-s 
van Yerstaan, doet niets af van het waarachtig 
bestaan en Goddelike '.Yaarde des genadever bonds. 
Ds . Kruger gebruikte in dit verband het volgende 
freffende beeld: "As Engeland se Koning rret 
F rankrijk se president 'n verbond sluit, i-erstein 
d ie kindertiies i:an die lande daar iets mn? Nee 
- maar word hulle cp daardie g r :md dan uitge
sluit \·an die regte en voor regte, wat sc'n verbond 
m eebring ? Net Wederdopers sal en moet hier a!lt
woord : ja, hulle word nitgesluit" i:> 

\Vij komen dus tot deze schriftnurlike gevoli;
trekking: bij de Doop treedt niet het suhjekti ~ve 
gelocf en de persoonlike bekering van de do9e-
1ing op de voorgr ond, zoals de vVederdopers ons 
m et behulp Yan allerlei verdo·aaide en verduist~ r
de Bijbelteksten willen wijs :naken, maar wel ret 
verbond der genade Gods, dat rnlgens de Schr ift, 
naar Gods uitdrukkelike belofte, niet alleen de vol
wassen geloYigen omvat, maat ook hun zaad. td 

De kinderen der gelovigen hebben op grond van 
het verbond van God niet alleen evenveel, ma!lr 
zelfs in sterker e mate dan de volwassenen, die 
belijden is doen. aanspraak op het Sakrament des 
h ei1igen Doops. 

H et fundament, waar op de Kinderdoop ber ust ,. 

15 ) D i s put a s i e, bk . 18. 
1• 1 Zie Gal. 3:6-9, 27, 29 ; f Kor. 7 ;fZ-i4 .. 
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is onom stotelik, nJ. het genadeverbond van God , 
dat ons zeer helder, duidelik en ondub;belzinnig
in de H eilige Schrift geleerd wordt. 

Wie nu dit genadever bond Gods loochent, E:!l 
als gevolg de Kinder doop verwerpt, doet God als 
Insteller daarvan smaadheid aan . 1 7 

Volgens de zienswijze der Wederdoper s is 
God onmachtig om in het kinderharl het werk 
der genade te doen . Zij stellen dus, terwij zij de 
Kinderdoop verwerpen, hun eigen i1:aanu .. ·ijshei~t 
bm:en Gods abnachtig en z-rijmachUg bestel! 

· Hoe de \Vederdopers het ook al mogen trach
ten te :mtwijken, huri standpunt ten opzichte v ?.11 

kinderE:n leidt noodwendig tot deze droevige r>n 
onschriftuurlike gevJlgtrekking, dat alle cngedoop
ten, die sterven, verloren gaan. Want als er ?Wil 
genade\Erbond G ::>ds ware en als er voorts ~eer1 
genade\•:erk Gods in het kinderhart kan plaats
Yinden, v.-elke hoop blijft er dan over voor de kin- ~ 
deren? Om aan deze moeilikheid te ontkomen, 
leren de \\' ederdopers, dat er geen erfachuld en 
erfsmEt bestaan. Kinderen w.:irden dus, volgens 
hrn, zondeloos geboren ! ! Als dit waar was, waa·;·
om moeten kinderen dan nog zalig gemaakt wo- 
den '? E n bovendien, zijn zij n iet juist dan uitne
mend geschikt om gedoJpt t e vvorden, d .w.z., ter
wijl zij zo zonder enige zonde, erfschuld of er fa
met zijn? 

N een, in tegenstelling met de W e<lerdoper "", 
leert de Heilige Sch.rift. dat \vij allen in zonden 
ontvangen en gebor en wor den. 

De Wederdopers ontkennen dit. Onlangs nJg 
beeft een hunner zelf in mijn tEgenwoordigheid 
ontkend en volgehouden, <lat kinderen zonaeloo:; 
blijven tot onge,·eer hun twaalfde jaar ! Hier
uit blijkt ook al weer, dat wanneer de Wederd.:i
pers zeggen, dat zij de gehele Bijbel -~annemen, 
zij onwaarheid spreken. Elke Wederdoper ver
tolkt de Bijbel naar zijn eigen persoonlike opv~t
ting en wil, wat een brutale willekeur is. 

Neen, hoe vr ceg ook, in het kinderhart ¥..an 
Gods Geest de wedergehborte reeds wekken. is 

u , Zie o.a. l n s t i tu t i e, Ka.ni jn, IV , 16, 1. 
10\ .De W ederdopers kennen geen yeJ'Sehi) tussen wed er- . 

g e b o o r t e en b e k e r i n g. 



D e dwaling der Wederdopers ligt eigenlik hierm, 
<lat zij, door hun onschriftuurlike opvatting van 
de Doop, leren, dat God Zijn verbondsteken ~n 
zegel zet op de fe·ilbare en bedriegelike -mond~ie
lijdenis van de mens zelf. Gode zij dank, dit is 
niet zo ! Gods verbond berust op het hechte e:n 

-0nveranderlike fundament \·an Zijn eemvig en 
vrijmachtig welbehagen en is eYen onverallLlerlik 
als Zijn wezen. De Almachtige is niet afhanke
lik van de mondbelijdenis van het schepsel. 

Wij vinden in de Heilig e Schrift talrijke 
Yoorbeelden van een vr oege genadewerking Gods 
in het kinderhart. Denk o.a. aan J akob, David, 
Obadja, Jeremia, J ohannes de Doper, Timc·
theus.1 9 

Van Jeremia zegt God: "Eer Ik u in moed··rs 
buik formeerde, heb Ik u gekend; en eer gij uit de 
baarmoeder \loortkwaamt, heb Ik u geheiligd." 
Van David Iezen wij: ,,Gij zijt het immers, di · 
mij hebt doen vertrou-wen, zijnde aan mijner moe
ders borsten. Op U hen ik geworpen van de 
baarmoeder af, van de buik mijner mceder []_an 
zijt Gij mijn God." Van Johannes staat er: ,,Hij 
zal groot zijn voor de Here; en hij zal met de 
Heilige Geest vervuld ·worden, ook van zijner 
moeders lijf aan." 

Gods vrijmachtige genadeweFking mag niet 
beperkt worden. In het kinderhart Iegt Gods 
Geest even goed het zaad der wedergeboorte a~ 
in dat \·an 'n volwassene. En daarom mag de Doop 
als teken en zegel van het genadeverbond hun 
niet onthouden worden. 20 En evenmin als uij 
kinderen kunnen wij bij. volwassenen over het 
hart oordelen. Niet alle volwassenen. die door 
de Wederdopers ondergedompeld zijn, ·zijn bliik
baar wedergeoorenen. Het gaat hun maar menig
maal bij de Doop door onderdompeling aldus toe: 
,,'n droe sondaar ·word onder die water gedrulc; 
'n na-t sondaar kom anderkan t uit." 

Want de praktijk leert, dat niet al hun ge
,doopten mensen zijn, die uitmunten door een 
voorb;eeldig Christelik leven. Waar blijft clan nu 
--Oe waarde van de mondbelijdenis, die de Weder-

" ) Zie ook Gal. 1 :15o 
'") VgJ. D e K erk b o d e, DI. IX, no. 12. 



cdopers in de plaats van het schriftuurlike genade
Yerbond GJds stellen ? 

De \ Vederdopers stre\-en ernaar om een zg. 
zuivere gemeente van enkel bekeerden op aarde 
te stichten. Dit is, volgens de woorden van onze 
Reiland, onmogelik. Denk aan de gelijkenis van de 
tarwe en bet onkruid. Het is niet onze taak om te 
willen ziften. Christus Zelf zal eenmaal het koren 
van het kaf zuiveren. Wij kunnen noch mogen het 
doen. 

Op dit punt handelen de Wederdopers alweer 
in direkte strijd met de leer van Gods Woord. 

Zij beweren uitsluitend wedergebor enen te 
dopen. Hoe weten zij, wanneer iemand werkelik 
wedergeboren is of niet? Met welk recht en yolgens 
welk schriftwoord o::>rdelen zij? Hun enige maat
staf in dezen is de feilbare mondbelij~<>nis van de 
dopeling. En daarop bouwen zij hun gemeente. 
Welk een fundament1 

Th: denk hier aan Demas en Simon de tovenaar 
o.a. Zij deden cok belijdenis en wer den gedoopi:. 
En toch, Demas werd een afvallige en tot Simon 
moest de Apostel zeggen: ,,Bekeer u." 

I n hun bestrijding van de Kinderdoop be
:roepen de Wederdopers zich bij voorkeur op Mark. 
16 :1&-,,Die geloofd zal hebben en gedoopt zal 
zijn, zal zalig warden; maar die niet geloofd zal 
hebben, zal verdoemd worden." Volgens de uitleg
ging der W ederdopers moeten wij de zaak aldns 
verstaan : eerst nwet iemand geloven en dit met 
-de mond belijden, dan gedoopt worden door onder
dompeling en daarna pas kan hij zalig worden. 
Maar nu, de kleine kinderen en anderen, die ,.on
-0ndergedompeld" sterven ? Dezen gaan dus verlo
ren ? Neen, wat hier staat, is p r ecies wat Paulus 
bedoelde, toen hij zeide : ,,Die niet werken wil dat 
hij niet ete." Kleine kinderen kunnen evem:nin ~er
ken als kranken en ·oud~m van dagen. Toch rnoet:m 
zij eten. Pas dit nu toe op de Kinderdoop. 1 :.! 

Wat leer t ons de geschiedenis der Ke1·k (lun
gaande de Kinderdoop? . 

Wanneer de leider der Wederdopers, C. J . 
-Beetge, openlik bet volgende verklaart (ik haal 
:zijn woorden 1etterlik aan) : De Kinderdoop is ,.i• 

21 Zie D e K e r k b o d e, DI. X, no. 27, biz 657. 



de Kerk van Christus ingesmokkeld en vanaf de 
veertiende eeuw tamelik algemeen" geworden, 22 

dan ver telt hij bewust of onbewust een grove leu
gen die hem a ls ,,geestelik leidsman" allerminst 
past . 

De Kerkgeschiedenis Ievert het cnomstotelik 
bewijs en geeft onpartijdig het voor de Wedel'
dopers Yernietigend getuigenis, dat de Kinder doop 
in de allernoegste tijden van het Christendo!...1. 
reeds algemeen in gebruik was. Buiten de Schri!'t 
is het getujgenis van de Kerkgeschiedenis al vol
doende om de leer der W ederdopers ten opzichte 
ran de Doop omver te 1verpen. 

Tijdens de Hen-orming ontstond de sekte der 
Anabaptisten, v·an u-ie onze Wederdopers eigeni:k 
afstammen. Zij waren het, die toen gewelddadi~e 
pogingen hebben aange\\·end om de dooo der vol
wassenen door onderdompeling de Kerk ,,birme :1 
te .smokkelen." Kah-ijn zag ·zich gencodzaakt o.~. 
het volgende daaromtrent te schrijven: "Dat ze 
voo1ts onder het volk uitstrooien, dat er vr:el 

jaren na de Opstanding van Chrisks verlonen en 
gepasseerd zijn, in welke de Kinderdoop onbeke·1d 
~was, daarin liegen zij zeer schandelik.~' 2 =~ 

En Kah-ijn had. alle reden om zich zo kras uit 
te drukken en alle bewi.i:;grond rnJr zijn \voorden. 

De Kerk\-adeT Origenes werd reeds als kind 
onge\-eer 85 jaar na de dood van de Apc.stel Johan
nes gedoopt. En hij getuigt, dat de Kinderdoop· in 
zijn dagen algem?en in gebruik en van de Apos+e
len a±1wm.stig was. Het was, zegt hij .. ,,de gewoo:n:e 
der Kerk om zuigelingen te dooen." 

De Kerkvader Cyprianus, een tijdgenoot v.:n 
Origenes. zegt : "66 Bisschoppen kwamen te7"a
men te Karthago om de zaak te bespreken, of men 
met de Doop van een l<Jnd moet wachten totilli.t 
het 8 dagen oud is. Hun besluit was : nee-n ." 

N og meer. De Kerkvader Irenaeus, geboren 
ongeYeer 15 jaar na de dood van de Apostel Johan
nes, werd ook reeds als kind gedoopt. En wat <lit 
feit vooral zo belang rijk maakt, is n .L dit : deze · 
Irenaeus was een leerUng van de vrome P oly
karpus, een man, die de Apostel Johannes perso'}I•--

22 1 D i s p u t a s i e, blz. 8 
=·'l Zie 1asti t11 tie, lY, :16, 8. 



lik gekend en met hem in nauwe omgang verkee;:-d· 
had. 

Gesteld nu, dat de Kinderdoop een nieuwi~
heid was, die tegen de Schrift en de overlevering 
-Oer Apostelen indruiste, wat dunh.'i: u, zou er niet 
al dadelik een ernstig protest in de Kerk daar
tegen zijn opgegaan, vooral juist in die allereerste 
tijden, toen niet alleen de per soonlike invloed der 
Apostelen neg zo krachtig doorwerkte, maar er :1ok 
zo ijverig gewaakt werd tegen a ller lei dwaaH=
ringen? 

De voor treff elike Augustinus--de zoon van 
·de vrome Monica, een Kerkvader, wiens naam do0r 
de ganse Christelike Kerk met recht geeerd wordt 
- (hij wer d in het jaar 354 geboren) verklaarl, 
dat de Kinderdoop de gehele Kerk door steeds a1ge
meen in gebruik was, zonder dat hij ooit door een 
Synode werd ingevcerd. 

P elagius, een tijdgenoot van Aug ustinus, een 
man, die veel gereisd had door Engeland, Frank-
rijk, Italie, N oord-.Vrika, Palestina, verklaart, .• 
dat hij nooit van iemand gehoord had, die t egen de 
Kinder doop was . ,,Wie", zo vr aagt hij clan, ,,kan 
zo goddeloos wezen om de Kinderdoop te hbde-
ren ?" u 

D us: gedurende de eerste 400 jaren teas Tu 
tu Uianus de enige, dk, 01n biezonder e redenen. 
daan:oor was oni de Doop m'.t te stell.en . 

Gedurende de volgende 700 jaren werd er geen 
.>tem tegen de Kinderdoop gehoord. 

In h et jaar 1522 begonnen de dweepziek~e 
Anabaptisten C\Vederdopers in de tijd der Hei'
vorrning) bezwaar te maken tegen de K inderdo:.m. 
,,Dit is", zoals een schrijver terecht opmerkt, ,.ta-
melik laat." '.! o ' 

Mij dun.kt, dit getuigenis i.;; reeds voldo?n le 
om te bewijzen, dat de Kinder doop nooit een ni~u
wigheid in de Christelike Kerk is ge~st. ~'let het 
oog op de besnijdenis onder het 0 . Testament, W:.i,S 

het noc;it de '1..traag, of de kinderen van gelov!ge 

"' > Zie YOOt" Yei-dere biezondel'heden omt?ent de Kel'k:Ya.
ders o.a.. de Encyelopa.edia. cf Biblical, Hist.ol'ical, Doctrinal and 
Pnctical The?logy, bewerki door Schaff na,a, de Reai-Encyldo
aidie nn Herzog Cf'-

20) De Ke l' kb o d e, DI. X, blz.. 532, 579, 656. 



ouders gedoopt m,ochten worden of niet. In Ahn..
ham, de vader aller gelovigen, had God Zijn ver
bond met alle gelovige ouder s en hun zaad 09ge
richt. En Zijn verbond houdt eeuwig stand, Zijn 
woord blijft eeuwig waar. 2 £ 

Naast_de leer der Schrift staat het onomstote
like getuigenis der Kerkgeschiedenis daar als een 
machtige r ots, waartegen alle de drogargumenten 
der Wederdopers, als zou de Kinderdoop eertijds 
onbekend zijn geweest, te pletter geslagen worflen. 

Geen wonder, dat de Wederdopers de Kerkge
schiedenis vrezen en zoveel mogelik vermijden en ~ 
waar het kan, zoeken te vervalsen. Geen wonder , 
dat zij verstandelike ontwikkeling veroordelen als 
uit de boze en dwaas noemen. Want hun voortbe
staan hangt grotendeels, zo niet geheel, van de 
onkunde af, waarin vele mensen verkeren. 

Maar nu, wat mntrent de wijze va.n dopen'? 
Wat is schriftuurlik : onderdompeling, begieting, of 
besprenkeling? 

Laat mij maar dadelik zeggen, dat er in het 
N. Testament geen bepcw.1d voorschrift omtrent de 
wijze van dopen te vinden is. 

De Wederdopers beroepen zich vCloral op Rom. 
6 :3-4 en Kol. 2 :12 om bun doop door onderdompe
ling te verdedigen t>n te rechtvaardigen. Doch, zo
als gewoonlik, verdraaien en verduisteren zij de 
betekenis ook van deze schriftuurplaatsen. Rom. 
6 :3-4 : "Of weet gij niet, dat zovelen als wij in 
Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood ge
doopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door 
de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlikheid des Vader.s, 
alzo ook wij in nieuwigheid des levens wand~len 
zouden." Kol. 2 :12 : "Zijnde met Hem begraven 
in de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt zijt 
ooor het geloof der Werking Gods, die Hem uit de 
doden opgewekt heeft." 

Paulus spreekt bier niet van de waterdoop, 
maar van de wedergeboorte, waarvan de waterdoop 

•• \ Na de Kinderdoop uit'ioerig besproken te hebben en zijn 
schrifiuuPlike grond o¥ertuigend aangetoondJ te hebben, zegt Ka.1-
Yijn: ,,Nu ziet een iegelik wel, dat de Kinde!'doop van lll.ena!l 

geenszins is gesmeed, dewijl deze z.ozeer op de Schl'ift ia g~ 
grond."-1 n st it u tie, IY, 16, 8. 
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een zinnebeeld is. Let maar nauwkeurig op de
woorden, welke hij bezigt. Wat Paulus hier be
schrijft, gffichiedt niet bij of door de waterdoop, 
maar bij de wedergeboorte en door de werking de:; 
Heiligen Geestes. Deze teksten geven geen dc
minste grond voor de verdediging van de doop doo1· 
onderdompeling. Alleen een verstokte Wederdonet 
kan ze als zodanig willen aanvoeren.27 

Vervolgens hechten de W ederdopers veel waar _ 
de aan het enkele woordje: "dopen". hetwelk 701-
gens hen dan u.itsluitend onderdompeling betekent. 

Uit het schrituurlik gebruik van de oor spron
kelike wcurden "baptizo'' en "baptisma" kunnen 
de W ederdopers echter met geen mogelikheid 
enige gegronde steun vinden voor de handhaving · 
van hun standpunt ten opzichte van onderdom:pe
ling.2s 

De tijd gedoogt niet, dat ik hier in biezonder
heden treed, want dit zou de uitvoerige bespreking 
van tal van teksten vergen, vooral van die. welke 
bij voorkeur door de Wederdopers aangehaald 
worden. Op een ding in verband hiermee wil ik 
echter wijzen. T ot welke ongerijmdheden de letter
knechterij der Wederdopers hen voert, bE jkt u.a. 

" 1 In De Kerkbode DI. XII, no. 4, blz. 92, behandelt P. 
G. J • .M. deze kweatie nij uitroeri.g. O.a. zegt hij: ,,Het sakn
ment des doops is het zinnebeeld-Yan die geestelike wedergeboorte, 
die ons in vubonds- en in g<oestelike eenheid met ChPi.sius nr 
llilldt . ....... . Nergens wordt door Paulus gezegd, wat door de 
,,Aposioliese Broeders" wordt beweerd, dat onze doop en onder
dompeling in bet water £an :tlnnebeeld is Yan de begrafenis ya.n 
Christus . .. .. .... Wij moeten helder zijn op dit punt, dat de doop 
een zinnebeeld is van geestelike reiniging, d.w.z. Yan de wer
dergeboorte, en niet Yan de beg?afenis en opstanding Yan Clhria
tus" , Tot z.oYer P. G. J. M. De doop is niei, wa.t de Weder-
dopers daanan ma.ken, het ,,bad der wedergebo1Mte", maar kan 
hoogsiells gelden a1s een zinnebeeld daanan. In Yerband met hat 
siandpunt der Wederdopeios ten opzichte ·yan de doop, dri.ngt zich 
o.m. deze naag aan ons op: Als zij hun opyatti.ng Yan de doop 
konse.kwent willen handhaYen, hoe komt bet dan, da.t zij de cio
peling niet d r i e d a g e n I a n g ondey bet water houden? ED 
waar blijft ,,de kruisiging ?" 

20 ) Outlines of Theology, A. A. Hodge, biz. 492, §10 ; biz~ 

494, §§ 13, 14. 
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uit de volgende twee schriftuurplaatsen, welke zij 
echter zo handig weten te verdraaien en te vcr
duisteren, dat het vo::ir velen werkelik de schi}n 
heeft, alsof ook deze twee teksten de doop '.J'Jor 
onderdompeling st eunen . In 1 Kor. 10 :1, 2 lees 
ik : ·'En ik wil niet, broeders, dat gij onweten1le 
zijt, dat onze vaderen allen onder de wolk war~n, 
en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in 
Mozes gedcopt zijn in de wolk en in de zee." Let 
nu daarop (ik laat "in Mozes" en "de wolk" bui
ten bespreking) : de Israelieten, die droogvo<'t.:; 
door de R ode Zee gingen . zijn dus gedo::: pt, maar 
de arme Egyptenaren, die o-ndergedmnpeld w11r
den, zijn t ech niet gedoopt- hoe is dit te verk1::i.
ren? In 1 P etr. 3 :20, 21 lees ik van de ark, die 
dcnr Noach toeber eid 1..-erd, "waarin". staat er, 
"weinige zielen beh ouden werden door het water, 
waarvan het tegent eeld, de doop, ons nu ook be
houdt," enz. Lag nu de r edding, het behoud van 
Noach en de zijnen niet juist daar in, dat zij niet 
ondergedorripeld werden, nals de anderen, die 
niet in de ar k op het water waren ?- Met welke 
mogelikheid kunnen nu deze twee teksten aange
voerd worden als een bewijs, dat de doop door on
derdompeling moet geschieden? 

Een beetje meer gezcnd ver stand, verstand~
like ·::inhvikkeling en grondige studie, vooral van 
Gods Woord, zou de heren W ederdoper.s geen 
kwaad doen, behalve dat zij daarna geen Weder
dopers meer zouden zijn. 

Wij kunnen ons toch \-verkelik niet onder wer
pen aan de wijsheid van stand2ard 3 en alzo het 
verstand . waarmede God ons begiftigd heeft, ve-r
krachten ! 

De vYedErcb pers beroepen zich ook heel 
vr oom op de wijze van dcpen door Johannes de 
Doper. Dit baat hun echter niets, want nergen.s 
wordt het ons in de heilige bladen meegedeeld, dat 
Johan nes door onderdmnpeling doopte. 

Alles in aanmerking nemende, kunnen wij 
met evenvcel--en meer- r echt beweren, dat Jo
hannes dcopte door begieting, d.w.z., de dopeli.ng 
s.taat gedeeltelik in het water, terwijl de doper 
met zijn hand water op hem uitstort. 

Dat de J ood J ohannes aldu-s gedoopt heeft e'f/, 
niet door onderdompeling, is zeer waarschljnlik, 
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ja , · nagenoeg zeker , voc.ral daar om r eeds, omda.t 
onderdompeling gel! eel en al -rreenid was aan het 
Jooclse Je,·en, zJwel onder het O.Verbond als ten 
tij dr ,-a n Johannes . 

Het is niet 1vaarschijnlik, cla t de Jood Jo
hannes Yan een algemeen J o:;ds gebruik zou af
\Yi.iken en een nieuwigheid, zoals onderdompeling, 
im·oeren. Had hij het gedaan. het zou t 1ch zekH" 
1Yel ,-ermeld zijn geweest. Yooral omclat er zov~l 
andere biezonderheden n~n hem ·rnrmeid wordeu. 

Om dit te be\djzen he'c ik hier 35 teksten nit 
het 0. en N. Testament, die ik u tans echter niet 
vocrlezen en Yerder wrduideliken zal. wegens ~:e
brek aan t ijd. 

Wat gezegd is van J ohannes de Doper, geld'C 
ook de A1nstelen. op wie zich de Wederdop~rs 
en:neens m et ~chiinar~rnmenten ber oenen om h un 
doop door cnderd.ompeling te 1·erded!gen en · te 
r :>chtrna rdigen. ::_\Iaa2· ongelukkig \ Oor de '1'eder
doper s is er qee11 rnkele bewifBftrond, dat de Apos
telel) door onderdompeling gedropt hebben. E n 
in de meeste g-<:vallen i$ het zelfs ten zeerste on
waarschij111ik.- d2t zii zulks zoudrn hebben gedaaP. 
of hebben kunnen doen. 

Het g<::,·al Yan de 1Ioorse Kamerling is hBt 
enige ge\·al. waarvan er mi:sschien nog wel ver
moed kan i;nr den. dat hy door rnderdompe1ing is 
gedoopt. 

Doch om vie1· redenen o.a. is het ook in dit ge
val zeer omrnarschiinlik, dat hij onde1·9;dnmpeld 
wer d. l Het \·er ha al -...·an zi jn dcop geeft on3 gf rn 
gen'.)egzame grond om ac.n te nem en, dat hij niet 
e\' en goed door begieting is gedoopt , d:w .z,. dat hij 
niet gedeeltelik in het water heeft gestaan, i:er wijl 
F ilippm: met zi_jn h and water op hem uitstortte. 

2. De Griekse voorzetsels " eis" hier verlaald 
door in en " ek" d -or uit worden in tal li;los v e1e ge
vallen in de Schrfft gebruikt om ui t t e dr ukk cm 
richting naar, tot en i·an . Met recht mogen wij 
het geval dus zo \·erstaan : F ilippus en de kamer
ling stapten van c1e wagen af en gingen n2.ar hd 
water toe- niet onder het water, wat er trouwens 
helemaal ook n iet staat. Van F ilippus, let wel, 
wordt er precies hetzel:i'de gezegd als van de ka
merling, d .w.z., van Filippus 1vor dt eveneens me
degedeeld dat hij, net zoals de kamer ling af daa1de 
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"in het water" en daarna opkwam "uit het water". 
Dus, volgens de methode van "schriftuitleggin (;" 
door de Wederdopers gevolgd moest Filippus te
gelijkertijd ook ondergedompeld zijn gewee-.;t
wat natuurlik dwaas is om aan t e nemen. 

3. H ier bij komt nog deze treffende biezcn
derheid : in het schriftgedeelte, dat de kamerling 
bezig was om te lezen (n.l. uit de profeti~en -.«,n 
Jesaja) wordt er melding van gemaakt. dat de 
Messias, in wie hy geloofde, wle Heidenen "be
sprengen" zou. 

4. En eindelik, Lukas verhaalt (en de ~arcl 
r iJkskunde bevestigt zijn w3orden), dat de pJaat5 
"woest" was. Vanwaar zoveel water. 1nnt sta:ni 
stromend water, om iemand in onder te dompelen: 

Neen, ook in <lit gernl van de doop Yan de 
kam erling vinden de Wederchpers geen steun \'00r 
hun onderdompelingsijver. 

Nog net dit. En wat ik u meedeel. is wer~ce
lik gebeurd. In een toespraak ·onlangs haalde e.~~1 
der algemeen erkende leiders der \\'ederdopiol':) 
het volgende aan om mede te be\\ijzen, dat doµe n 
uitsluitelik onderdompeUng betekent: "Wat doen 
die boere met hulle skape as hulle brandsiel-"t-e het, 
dan doop hy hulle in Cooper dip. H r dr 111 hu 1~e 
onder die water. Sal u asseblief so goed wees rn 
kyk op die Geel Cooper P oeder Pakkie, dan sal u 
sien die H ollands se: doop die skaap in die wat-'2r. 
Hulle drill< horn vier \ Oete met kop en al onder die 
water." Die meneer mag "die Geel Cooper Pl)~C.-=r 
Pakkie" met geradbraakt H ollands aanhalen a1~ 
gezaghebbend bewijs (ik spreek niet eens •-an de 
onver kwikkelike vergelijking), terwi_fl daaren'::e
gen het getuigenis van Kerk~e::;:h!erlen i .->. Kerk-
1-eer en \vat dies meer zij vooi- hem geen waa!"d2 
heeft Nu dit is zijn zaak en yerantwoordeli'-:
heid. 

Wij komen dus, wanneer wij alle schritge
deelten nauwkeurig en onbevooroordeeld onderzne
ken, waarin daar van dopen melding gemaakt 
wor dt, als vanze1f tot de overtu'ging, dat al cfo 
schr iftgedeelten niet alleen het standpunt der \VP
derdopers ten opzichte van de doop niet steunPn, 
maar daar beslist getuigenis tegen geven. 

Let b.v. nog op de volgende gevallen. 
1. De doop der 3,000 bekeedingen op de 
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Pinksterdag-- is het \\aarschijnlik. zelts al iw.s 
de doop door onderdompeling de gebruikeHke wij
ze van do::ipsbediening, dat :ii allen .mder oe om
standigheden konden worden ondergedbmpeld? 

2. Denk aan de doop van Paulus . En let 
daar op : er wordt uitdrukkelik gezegd: " Panlus 
stond op en werd gedoopt" dw r Ananias. En in 
Hand. 22, waar Paulus dit verhaalt, daar dee!t hij 
uitdrukkelik mede, dat Ananias tot hem gezegd 
had : "Sta op en Iaat u dopen." De doop had boven
dien plaats in een pr ivate woning. 

3. en 4. Denk vcorts aan de doop van Corne
lius en aan die ,·an de stokbewaarder te FilippL 

In alle deze gevallen, n iet waar? wordt d(: 
<loop bediend op dezelfde plaats. waar de bekee":'
ling het E vangelie aanneemt. 

Er wordt niets gezegd cmtrent rivieren, nietl5 
omt rent vele wateren. Integendeel, wij vinden, 
dat grote scharen, hui-sgezinnen, enkeiingen, all-en 
gedoop t werden in hun woningen, in gevangenis
sen, ·of ook wel \Vaar zij zich op dat ogenblik moch
ten bevinden. 

Met &lle vrij mo.edigheid en met een onbevo01'
oordeeld beroep op de Heilige Schrift mogen "rij 
de leer der Wederdopers omtrent de Doop, 9.is-Jf 
die alleen aan \n}lwassenen en dan uitsluitend dt)Or 
onderdompeling bediend mag '''orden, verwerp2n. 
Dat het Sakrament des heiligen Doops a1s inste1-
ling van Christus en rustend op het genadever
bond van God in ere qehoort gehouden te wor J ·n , 
behcef ik in uw midden niet te betogen. Maar 
evenmin beh::ief ik u daaraan te herinner en, dat de 
Doop geen nood2akelike voonrnarde tot de zalig
heid vormt. Onze zaligheid berust enig err all~~ 
op de zoenverdiensten \' an Chr i3tus .'.!!• Daar·)m 
erkent onze Kerk, samen met alle gereformeerde 
Kerken, geen nrooddoop. Een k lein kind, dat on
gedoopt sterft, zal niet. als het een uitverkorene 
Gods is, ver loren gaan eenvoudig omdat het niet 
gedoopt is. 

Wie om de ene of andere oorzaak ongedoopt 
opgegroeid is , wor dt als volwassene, wanneer hy 
belijdenis doet, door onze en alle gereformeerde 

"l Y gl. bet WOOfd Yan Paulus : ,,Chri.stus heeft mij Diet 
~ezonden om te dopen, :m&al om het Evangelie te n1kondigen." 



~Kerken gedoopt- gelijk dan ook weleens geschiedt. 
Nog een laatste opmerking. 
Als de Wederdopers ler en. <lat iemand eer'5t 

moet ~eloven, dan gedoopt worden en daarna pas 
de H eilige Geest kan cntvangen, dan is dit alw,: <:r 
in direh.'te Btrijd met Gods \Yoord, waarin ons ge
leerd wordt, dat gebof, zonder de werking de3 
Heiligen Geestes, ondenkbaar en onmogelik is. 

E n nu, ik heb n~rleden Zondagaxund u met 
alle er nst gewaarschmYd tegen di: sekt e der \Ve
der dopers als een :;;ekte. die G:ds Woor<l verval<;t, 
die mensen Yer lt:idt en die St11atsuede en -voorui~
gang bed r eigt. Ik herhaal die ,~:aarschu\ving mA 
de meeste nadruk. En met het woord van de 
A~stel Johannes eindig ik: "Ziet toe Yoor uzelf, 
dat '\';ij niet verliezen hetgeen ,,.ij gearbeid ht;b
ben, maqr een vol loon mogen cnfrangEn. E en 
iegelik, die oyertreedt en niet blijft in de le€r van 
Christus, die heeft God niet . Indien iemand tot 
uiieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt 
hem niet in huis, en zegt niet t ot hem: Zijt gf:'.
groet. Want die tot hem zegt : Zijt gegroet ! die 
heeft gemeensehap aan zijn bne werkEn."::.o. 

God geve u te blijven in het geloof, geftrn 
deer d en vast, en niet bewogen te worden van de 
hope des Ernnge1ies , dat u gepredikt is. 

a• ~ 2 J~h . 8, 10, 11. 
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NWU : Potchefstroomkampus 

Ferd inand Postma-Siblioteek 

Amen. 
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