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Doperse dreiging?

A. Bas

Dopersen - zijn die niet allang verleden tijd? Want waar kom je ze vandaag de dag nu nog tegen? Nergens
toch? Laat staan dat ze nog enige invloed zouden hebben. Dus wat zou je er dan nog bij stilstaan?
Nu, is het inderdaad waar, dat het aantal doopsgezinden in ons land niet bijster groot is. In 1999 telde de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit circa 12.000 leden. En bovendien zijn ze ook niet zo dol op kerkelijke
belijdenisgeschriften: iedereen die gedoopt wordt, moet eerst een persoonlijke geloofsbelijdenis afgelegd
hebben. Dus wat zou ‘de’ doopsgezinde leer dan voor invloed (kunnen) hebben?

En toch - wereldwijd is het aantal doopsgezinden nog altijd vrij aanzienlijk (700.000 in 1997). In de Verenigde Staten
bijvoorbeeld leven de Oud-Mennonieten, de Mennonistische Broedergemeenten en vooral de Amish- en Hutterse
Mennonieten. En in Azië en Afrika wordt er door doopsgezinden zelfs ook nog zending bedreven. Bovendien, wie de
moeite neemt om zich in de ‘leer’ van de doopsgezinden te verdiepen, komt heel veel tegen wat ook op ons vandaag nog
steeds z’n aantrekkingskracht heeft. Reden genoeg dus, om dat eens te doen.

Zojuist werd al gezegd, dat de doopsgezinden niet zo dol zijn op kerkelijke belijdenisgeschriften. En dat maakt het dan ook
wel wat moeilijk om een beeld te geven van ‘de’ doopsgezinde leer. Maar gelukkig is er toch wel een aanknopingspunt:
een ‘belijdenis’, waar zeker in het begin heel veel dopersen zich in hebben kunnen vinden: de zogenaamde ‘zeven artikelen
van Schlatten am Randen’, waarschijnlijk opgesteld door Michael Sattler en aanvaard door een grote vergadering van
doopsgezinde voorgangers in 1527. Dat dit een belangrijk dopers document is, blijkt daarnaast ook nog uit het feit dat
Calvijn het in 1544 op verzoek van Farel uitgebreid heeft besproken en weerlegd in zijn zogenaamde Briève Instruction. ‘
Ik betuig daarom’, schrijft hij in het woord vooraf, ‘dat het mijn bedoeling alleen is om in het kort aan alle arme gelovigen,
die ongeletterd zijn en weinig kennis hebben, aan te tonen, wat voor een vergif en hoe gevaarlijk de leer van de Dopers is.
En om hen met het Woord van God daartegen te wapenen, zodat ze daarin niet gevangen worden.’

1. De doop
Het eerste artikel gaat over de doop: die is alleen bestemd voor mensen die eerst onderwezen zijn in de boete en de
verandering van het leven, die geloven in de vergeving van hun zonde door Christus, met hem willen leven en zelf de doop
ook begeren. De kinderdoop wordt afgewezen als de ‘hoogste en eerste gruwel van de paus’ op grond van Matteüs
28:19, Marcus 16:16, Handelingen 2:38, Handelingen 8:36 en 37, Handelingen 16:31 en 33 en Handelingen 19:4 en 5.
Het is niet zo moeilijk om de actualiteit van deze leerstelling duidelijk te maken. Immers, komen we ook vandaag de dag
niet tal van evangelische christenen tegen, die ons nog precies dezelfde teksten voorhouden en het ons daar ook flink
moeilijk mee kunnen maken? Want éérst geloof, en dán dopen - het stáát er toch maar in Marcus 16:16. En de kinderdoop
niet - tenminste niet met zoveel woorden.
En toch heeft Calvijn dit eerste artikel van de dopersen op grond van Gods Woord afgewezen. Want, zo redeneert hij, de
volgorde waar de dopersen zo op hameren: eerst geloof en dan dopen, die volgorde is juist. En die geldt ook vandaag de
dag nog steeds: als iemand vreemd is aan de kerk en het christelijk geloof, dan moet hij eerst onderwezen worden, om pas
daarna gedoopt te worden. Zo is het in de kerk altijd al gebeurd en zo heeft God zelf het ook bij Abraham gedaan: die
heeft Hij éérst onderwezen en pas daarna de besnijdenis gegeven. Maar als zo iemand dan de belofte van heil gekregen
heeft, dan is die belofte niet alleen voor hem, maar óók voor zijn kinderen. Genesis 17:7: ‘Ik zal mijn verbond oprichten
tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond’. ‘En om deze reden’, zegt Calvijn, ‘worden
de kleine kinderen van de gelovigen gedoopt, krachtens het verbond, dat gesloten is met hun ouders.’
De fout die de dopersen maken, is dat ze vergeten dat het in de teksten die ze aanvoeren, gaat om volwassenen die vreemd
zijn aan de kerk en niet om kinderen die uit gelovige ouders geboren zijn. En dan kom je tot verkeerde conclusies, net zoals
wanneer je 2 Tessalonicenzen 3:10b (‘Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten’) ook op kinderen toe zou willen
passen, zegt Calvijn.

2. Wereldmijding



Een belangrijk artikel is ook het vierde, over de afscheiding van de gruwelen. Uitgangspunt van dit artikel is het woord van
de HERE in 2 Korintiërs 6, waar over de ongelovigen o.a. gezegd wordt: ‘Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u
af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot
zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige’; en verder de opdracht in Openbaring 18:4 en 5: ‘Gaat uit van haar,
mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben
zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.’ Uit deze teksten wordt de conclusie
getrokken dat alles wat niet met God en Christus verenigd is, een gruwel is ‘welcke wy mijden sullen, ende vlieden’. Dit
standpunt heeft ook gevolgen voor de manier waarop er aangekeken wordt tegen gemeente en avondmaal. De gemeente
wordt dan namelijk de bijeenkomst van mensen die de wereld en de zonde ook inderdaad ontvlucht zijn en die door een
strenge tucht ook zuiver gehouden moet worden (artikel 2). En in het avondmaal mag dan ook alleen díe gemeente tot één
brood worden (artikel 3).
Ook dit deel van de doperse leer heeft z’n aantrekkingskracht en daarmee z’n actualiteit. Immers, er ligt de gedachte
achter dat een gelovige beter, minder zondig kan zijn dan de rest van de wereld - en dat hoort een mens graag. Maar
Paulus heeft juist bekend gemaakt, ‘dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens’ (Gal. 1:11).
Zeker, zeggen de Dordtse Leerregels, ‘degenen die God naar zijn voornemen roept tot de gemeenschap met zijn Zoon,
onze Here Jezus Christus, en door de Heilige Geest opnieuw geboren doet worden, verlost Hij wel van de tirannie en
slavernij van de zonde. Maar Hij verlost hen in dit leven niet helemaal van het vlees en het lichaam der zonde. Hierdoor
zondigen zij in hun zwakheid elke dag weer en zelfs aan de beste werken van de heiligen kleven gebreken.’ (DL V, 1,2).
En dat o.a. op grond van wat Johannes zegt: ‘indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de
waarheid is in ons niet’ (1 Joh. 1:8). Oftewel - als we ons echt volkomen van de wereld af zouden willen scheiden, zouden
we ons om zo te zeggen ook van onszelf af moeten scheiden, want de wereld en de zonde zitten ook in onszelf. En dat gaat
dus niet.
Heel verhelderend is in dit verband ook een gelijkenis die de Here Jezus eens verteld heeft. Daarin vergeleek Hij het woord
van God met zaad, en de gelovigen met het koren dat daaruit opschoot. Maar tussen dat koren schoot ook het onkruid op,
als het werk van de duivel. Maar als de slaven dan vragen of ze dat onkruid bijeen moeten halen, zegt de eigenaar van de
akker: ‘Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen
opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen
om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur’ (zie Mat. 13:24-30). Oftewel, de volkomen scheiding
kómt wel, maar pas bij de oogst op de jongste dag. Tot die tijd staan koren en onkruid samen op de akker - ook al blijft
de strijd tegen de zonde van de wereld wel een opdracht.

3. De overheid
Het zesde artikel handelt over het zwaard, zoals dat volgens Romeinen 13:4 aan de overheid is gegeven. Uitgangspunt is
daarbij, dat ‘in de volcomenheyt Christi’ voor het zwaard geen plaats kan zijn, maar het gelaten moet worden bij de
vermaning en uitsluiting door de ban, zoals die aan de herders van de gemeente is toevertrouwd (artikel 5). Immers,
Christus heeft ons geleerd om vriendelijk te zijn jegens onze tegenpartij (Mat. 5:25) en heeft zelf ook de overspelige vrouw
niet laten stenigen, maar tegen haar gezegd: ‘Ga heen, zondig van nu af niet meer!’ (Joh. 8:11). En zo moeten ook wij dat
doen, naar de regel van de ban.
Gezien dit uitgangspunt is het niet zo vreemd, dat in het vervolg van artikel 6 gesteld wordt dat een christen geen
overheidsambt mag bekleden - een stelling die onderbouwd wordt met tal van argumenten. Zo wordt er o.a. op gewezen
dat de mensen Christus koning hebben willen maken, maar dat Hij dat ontvlucht is (Joh. 6:15) en wij daarin zijn navolgers
moeten zijn (Mat. 16:24, 20:25, Rom. 8:30 en 1 Petr. 2:21). Ook wordt erop gewezen dat er een grote tegenstelling is
tussen overheid en christen: zo is het burgerschap van de overheid in deze wereld, maar het burgerschap van de christen in
de hemel (Filip. 3:20); en strijdt de overheid met wapens van staal en ijzer slechts tegen vlees, terwijl de christen met de
geestelijke wapenrusting tegen de duivel strijdt.
Kortom, ook op dit punt werkt de boven al genoemde tegenstelling tussen kerk en wereld sterk door, waarbij de overheid
dan min of meer bij de wereld wordt ondergebracht. Maar vergeten wordt dan, dat de overheid juist in dienst van God
staat, ons ten goede (Rom. 13:4); en we voor die overheid ook moeten bidden, ‘opdat wij een stil en rustig leven mogen
leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen
behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen’ (1 Tim. 2:2-4). Wie die Schriftgegevens in rekening brengt, en
dan nog eens goed de teksten uit artikel 6 bekijkt, zal zien dat die op een verkeerde manier worden uitgelegd. Zo vluchtte
Jezus in Johannes 6 bijvoorbeeld niet, alleen omdat ze Hem koning wilden maken, maar omdat ze wilden dat Hij als hun
koning de Romeinen het land uit zou jagen (zie o.a. Hand. 1:16) - en daarvoor was Hij niet naar de aarde gekomen. En
wat een tekst als Matteüs 20:25 en 26 betreft, daarbij wijst Calvijn op de aanleiding voor die uitspraak van de Here Jezus



(een ruzie over wie er de grootste zou zijn in het koninkrijk der hemelen), om vervolgens op te merken: ‘deze passage zegt
niet, of koningen al dan niet christenen kunnen zijn, maar alleen dat de apostelen en dienaren van het evangelie niet als
koningen moeten zijn’ - zij moeten niet regeren, maar dienen.

4. De eed; conclusie
In het laatste artikel wordt op grond van Matteüs 5:33-37 verdedigd, dat het een christen in het geheel niet geoorloofd is te
zweren. Daarbij wordt dezelfde fout gemaakt als in het artikel over de doop, namelijk dat er geen recht wordt gedaan aan
het gehéél van de Schrift. Gedeelten als Hebreeën 6:16, Romeinen 1:9, 9:1 en 2 Korintiërs 1:23 worden niet in rekening
gebracht bij de uitleg van de verzen uit Matteüs 5.
Geconcludeerd kan worden, dat de voor de doperse beweging fundamentele artikelen van Schlatten am Randen (1527) te
weinig het gehéél van de Schrift laten spreken (doop, overheid en eed) en bovendien een te rooskleurig beeld schetsen van
de verloste mens (wereldmijding en overheid).

Voor de bespreking
1. In de artikelen van Schlatten am Randen (1527) wordt te weinig recht gedaan aan het gehéél van de Schrift; men leert

en leeft aan de hand van een aantal ‘lievelingsteksten’.
Stelling: dat gevaar dreigt voor ieder christen - dopers of niet.

2. Volgens de dopersen moet er een scherpe grens lopen tussen geloof en ongeloof, kerk en wereld. Als
gereformeerden veroordelen we deze zogenaamde ‘wereldmijding’. Maar lopen wij niet het risico, dat we de zonde te
weinig ontvluchten, en daardoor ‘wereldgelijkvormig’ worden, en vatbaar voor de zonde?

3. ‘Christus navolgen’ betekent niet dat we alle dingen die Hij heeft gedaan, óók moeten doen. Zo hoeven wij
bijvoorbeeld het koningschap niet te ontvluchten - zoals Hij deed in Johannes 6:15. Maar wat betekent ‘Christus
navolgen’ dan wél?

4. In Matteüs 5:33-37 bedoelt Christus niet te zeggen, dat we nooit of te nimmer mogen zweren. Maar wat dan wél? Zie
ook zondag 37 van de Catechismus.

5. Spreek eens met elkaar verder door over de kinderdoop. Betrek daarbij het ‘ten tweede’ uit de eerste alinea’s van
het doopformulier en de bijbelteksten die er in de marge bij staan.
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