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Een passend antwoord op Gods Woord

Pier Poortinga

Al sinds de eerste helft van de zestiende eeuw komen doopsgezinde groepen voor in Nederland. Vanaf 1811
vormen die groepen één zogenaamde broederschap met de naam ‘Algemene Doopsgezinde Sociëteit’. Op dit
moment zijn 135 gemeenten bij de ADS aangesloten. Samen hebben ze een kleine 12.000 leden. In 1980 was
het ledental nog ruim 22.000.

Als we het over de doopsgezinden hebben, denken we direct aan de volwassendoop. Dat is ook het meest in het oog
lopend verschil met de protestantse kerken. Toch is de volwassendoop niet de kern van de doopsgezinde leer. De kern is:
hoe geef ik antwoord op de boodschap van God. Dat antwoord bepaalt het leven van de christen. Beter is: dat antwoord
genereert een nieuw leven, een nieuwe mens. Een radicale breuk met het oude leven is onafwendbaar. Een korte
verkenning.

Volwassendoop?
Volwassendoop is eigenlijk een verkeerde naam. Het gaat bij de doop niet om de leeftijd van de dopeling, maar om het
geloof. Zo mogen, volgens de doopsgezinden kinderen wel gedoopt worden, als zij maar blijk geven van geloof.
De volgorde die Marcus aangeeft in hoofdstuk 16:16 mag absoluut niet omgedraaid worden. De doop heeft zonder
persoonlijk geloof van de dopeling geen enkele waarde. Een sacrament mag nooit werking of betekenis hebben alleen maar
op grond van de viering of betekenis daarvan. Op zich zijn wij het hiermee eens. Een sacrament moet altijd z’n betekenis
vinden in het werk van onze Heiland. De doopsgezinden vinden echter dat de gereformeerden waarde hechten aan de
bediening van de doop op zich. Er is immers geen enkele relatie, zo zeggen ze, tussen doop en dopeling. Als er geen relatie
is, dan wordt de waarde van de doop ontleend aan de bediening ervan. Er is wel degelijk sprake van een relatie. Nee, niet
tussen dopeling en doop. Een veel belangrijkere relatie, die tussen Christus en de dopeling.
De volgende argumenten voor een ‘geloofsdoop’ worden aangevoerd:
? de Bijbel gebiedt de kinderdoop niet;
? kleine kinderen zijn onmondig en kunnen zich nog niet bekeren;
? vaak blijken gedoopte kinderen later hun geloof kwijt te raken;
? de kinderdoop reinigt van de zonde en dat is afgoderij.
De doop geeft een duidelijke scheiding aan tussen het oude en het nieuwe leven. Het nieuwe leven is het leven in Christus.
Er is een radicale breuk met het oude leven nodig. Het praten over de ‘realiteit van de zonde’ is volgens de doopsgezinden ‘
gezeur waar je je niet aan gelegen moet laten liggen’.
Je moet je leven laten beheersen door de wederkomst van Christus. Alles wat je doet, moet in het teken staan van het
nieuwe Jeruzalem. De wetten van het nieuwe Jeruzalem zijn geldig voor jou, als gedoopte.
Concreet betekent dit voor een gedoopte doopsgezinde, dat hij heilig leeft en alle wereldse zaken mijdt. Heilig leven
betekent: er is een eenheid in woord en daad. De doopsgezinden wijzen alle verwijten van werkheiligheid af. Ze zien woord
en daad als één begrip, een ondeelbaar geheel. Het geloof zorgt ook voor een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Als die
gehoorzaamheid, hoe klein ook, ontbreekt, is er geen sprake meer van geloof. Het devies van veel doopsgezinden is: alleen
met zo’n geloof valt te geloven.
Er is een duidelijke samenhang tussen het heilig leven van de gedoopte en zijn visie op de maatschappij en op de
christelijke gemeente.

De overheid op Gods troon
De overheid maakt veel fouten, vooral ten opzichte van christenen. Maar het ergste is dat de overheid taken en
bevoegdheden op zich neemt, die alleen God toebehoren. De overheid gaat op de troon van God zitten. Deze opvatting
heeft direct te maken met de visie van de doopsgezinden op ‘de christen’. Een gedoopte christen is een nieuw schepsel, die
al zijn beslissingen en heel zijn gedrag laat beheersen door het Woord van Christus. Een echte gelovige is tot in de kleinste
dingen stipt en getrouw. Dan past het niet dat een overheid zo’n persoon wetten voorschrijft. De overheid moet zich
onthouden van alles wat met christenen te maken heeft. Maar zij moet zich ook niet bemoeien met het ongeloof van de



niet-christenen. De gelijkenis van het onkruid en de tarwe (Mat. 13:24-30) spreekt voor zich. Het is aan God om op de
jongste dag het onkruid en de tarwe te schiften.
Ten aanzien van de doodstraf moet de overheid zich ook zeer terughoudend opstellen. De doodstraf laat zich niet rijmen
met de barmhartigheid die wij bij Christus zien. Eén van de oude doopsgezinde vaders, Menno Simonsz. was tegen de
doodstraf. Als het ging om een crimineel die berouw toonde, was de doodstraf onterecht. Toonde een crimineel geen
berouw, dan mocht je hem niet de tijd ontnemen om berouw te kunnen tonen.
Gereformeerden zijn op grond van Gods Woord tegen het afleggen van de eed, tenzij de overheid daarom vraagt. Voor
doopsgezinden is dat onzin. Als het niet mag, kan een overheid het niet vragen. Ook hier is weer de visie op het
christen-zijn bepalend. Gods Woord is de waarheid. Als christen heb je deel aan die waarheid en is het onmogelijk dat je
liegt. Het is voor een echte christen dan ook een belediging, als ze van je vragen om een eed af te leggen.
De overheid is ook in geding als het gaat om militaire dienst. Doopsgezinden geloven dat Christus van hen vraagt om hun
vijanden lief te hebben, vanuit de bijbelse grondhouding ‘afzien van geweld’. Voor hen betekent dit dat zij ook geen
dienstplicht mogen vervullen. Volgens de doopsgezinden is geweldloze weerbaarheid de strijdmethode bij uitstek. Een
doetje heeft niet de kracht om weerloos te zijn. Binnen de ADS is een speciale werkgroep voor vredeswerk actief.

De christelijke gemeente
De afgelopen jaren is het aantal doopsgezinden nogal afgenomen. Zaterdag 18 november 2000 was de doopsgezinde
broederschapvergadering bijeen. Ze spraken ook over het dramatische ledenverlies. Het bestuur stelde in de strijd tegen dit
ledenverlies een landelijk lidmaatschap voor. Ruim 60% van de gemeenten was tegen dit voorstel. Geloofsbeleving en
uitstraling naar de omgeving moeten juist op lokaal niveau gerealiseerd worden.
Wij spreken wel eens over een oud gereformeerd geslacht. Doopsgezinden zul je nooit horen spreken over een oud
doopsgezind geslacht. Hieruit spreekt duidelijk het verschil in visie van een gereformeerde en een doopsgezinde op de
gemeente van Christus. Een doopsgezinde gemeente ontstaat elke generatie opnieuw uit christenen die zelf bewust hebben
gekozen voor het christen-zijn.
Zoals Eva aan Adam gelijk was: ‘vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente’, zo is ook de gemeente gelijk aan
Christus. De gemeente bestaat dan ook, volgens de doopsgezinden uit nieuw-geworden, bekeerde en wedergeboren
mensen. Mensen die geen enkele binding meer hebben met de zonde. Christus had ook niets met de zonde te maken. Dat
komt ons bekend voor: in alles aan zijn broeders gelijk, met uitzondering van de zonde. Toch ligt het bij de doopsgezinden
iets anders. Wij geloven dat Jezus naar de wet en naar het vlees een zoon is van David. Dat betekent dat Maria niet alleen
de draagmoeder van Jezus was, maar ook zijn biologische moeder. De doopsgezinden hebben een zo radicale scheiding
aangebracht tussen zonde en het in Christus zijn, dat ze het onmogelijk achten dat Jezus naar het vlees de zoon van Maria
is. Maria is een soort schelp waarin zonder enige verbinding zich een parel vormt.
Deze visie heeft gevolgen voor de visie op het gemeente-zijn en op het christen-zijn.
Binnen de gemeente heeft de tucht een bijzondere plaats. De gemeente bestaat uit wedergeboren christenen. Zij zijn één
met de waarheid. Tucht is niet nodig. Maar ook al is tucht nodig, dan zal men dit niet gemakkelijk toepassen. Het oordeel
van mensen is feilbaar en er valt over te twisten. Net als de overheid moeten ook de leiders in de gemeente oppassen niet
op de stoel van God te gaan zitten. Voor hen die berouw hebben over de zonde, is er weer ruim plaats in de gemeente.

Bespreekpunten
1. Welke elementen van de doopsgezinden vindt u geschikt om over te nemen of zijn de afzonderlijke ideeën zo met

elkaar verweven dat er geen afzonderlijke elementen uit te nemen zijn?
2. Hoe zou het komen dat doopsgezinde gemeenten vaak een grotere aantrekkingskracht hebben op jongeren die op

zoek zijn naar een belijdende gemeente, dan de Gereformeerde Kerken?
3. In hoeverre is een radicale bekering nodig en mogelijk?
4. Wat is de taak van de overheid ten opzichte van christenen? Welke taak heeft de overheid ten opzichte van

ongelovigen? Wat moet de overheid doen aan onchristelijke uitingen op radio/tv?
5. Doopsgezinden hebben hoge verwachtingen van het gemeente-zijn. Zijn deze verwachtingen gerechtvaardigd op

grond van de Bijbel? Welke verwachtingen hebben wij ten aanzien van onze eigen plaatselijke gemeenten?
6. Wat vindt u van de visie die de doopsgezinden hebben op de gemeente van Christus? Welke visie heeft u? Wat

betekent dat voor de manier waarop we met elkaar omgaan in de gemeente?
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