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Doop door onderdompeling 
 
 
Situatie: 
Met grote dankbaarheid en onder de indruk van Gods genade mogen we constateren dat 
mensen Christus (opnieuw) vinden in onze gemeente. Of beter gezegd: ervaren dat ze 
gevonden zijn.  
Hieronder bevinden zich ook mensen die van huis uit niet bekend zijn met Christus en als 
gevolg daarvan ongedoopt. 
Een van dezen wil zich graag laten dopen in de Maranathakerk en wel door onderdompeling. 
 
De lezer zal wellicht begrijpen dat deze simpele constatering een geweldige bemoediging is! 
Teken van Gods zorg, trouw, liefde en genade. Wij, kerkenraad, zijn hiervan diep onder de 
indruk. Wat een geweldig nieuws! 
 
Maranathakerk, Nieuwe Testament en Kerkgeschiedenis: 
Nu kennen wij in de Maranathakerk niet de gewoonte dat kinderen en/of volwassenen door 
onderdompeling gedoopt worden. We hebben een doopvont en geen bad in het liturgisch 
centrum staan. 
In het Nieuwe Testament komt de doop door onderdompeling wel voortdurend voor. Sterker 
nog: het lijkt de gangbare dooppraktijk. Het woord dat in het Grieks gebruikt wordt voor 
‘dopen’ is baptizoo en betekent letterlijk: onderdompeling. 
Het teken van de doop houdt vooral in dat je je vuilheid volledig laat ‘afwassen’ door het 
bloed van Christus. Door onderdompeling zou je dit kunnen formuleren als ‘in bad gaan.’ 
Ook komt deze ceremonie in de buurt van een bekende formulering van Titus (Titus 3:5): ‘het 
bad van de wedergeboorte.’ 
Tot slot wijst het teken van de onderdompeling met name op het ‘begraven worden in 
Christus’ en de bede met Hem op te mogen staan in een nieuw leven. Zie: Romeinen 6:3 en 4. 
Vanwege allerlei praktische redenen is dit gebruik in de kerkgeschiedenis steeds meer in 
onbruik geraakt. 
 
Wellicht kennen we allemaal nog wel oude filmpjes van de GKv-zendeling M.K. Drost 
(inderdaad: de vader van ds. Kees Drost uit de Immanuelkerk) die in 1958 als eerste van ons 
kerkverband naar de Papoea’s (Tanah Merah) vertrok en daar bekeerlingen onderdompelde in 
de rivier. Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! 
In ons kille klimaat is dit, naast alle praktische beslommeringen, natuurlijk onmogelijk. Het 
geeft wel aan hoe ‘normaal’ deze dooppraktijk, de doop door onderdompeling, voor een 
christen is. Ook voor de GKv-zendelingen. 
 
Verder is er helemaal niets mis met onze huidige dooppraktijk: de zogenaamde besprenkeling 
met water. Niet alleen omdat de doop een ‘teken’ is, maar omdat besprenkeling/begieting ook 
een heel duidelijk symbool is van ‘wassen,’ de voornaamste betekenis van het teken van de 
doop. Zie bijvoorbeeld Handelingen 22:16. Dat is ook niet de achtergrond van het verzoek. 
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Later is de ‘onderdompeling’ als doopplechtigheid wat ‘besmet’ geraakt doordat er weerstand 
ontstond tegen de kinderdoop in de volkskerk (waar ‘iedereen’ maar gedoopt werd), velen de 
kinderdoop niet meer erkenden en zich opnieuw lieten dopen.  
Een en ander ook gebaseerd op een manier van Bijbellezen die niet alleen voor hen uitloopt 
op de overdoop/geloofsdoop, maar -door het letterlijk volgen van het Nieuwe Testament-, ook 
op een doop door onderdompeling. 
Met dat laatste is niets mis (zie boven). 
 
Hierdoor wordt echter door velen de doop door onderdompeling wel geassocieerd met 
‘overdoop’ en een andere visie op het verbond en de doop dan die in de Gereformeerde 
Kerken beleden wordt. Ook dat is hier duidelijk niet aan de orde en ook niet terecht. 
 
Dat beide praktijken (besprenkeling met water en onderdompeling in water) mogelijk zijn 
geeft zin 1 (!) van doopformulier 1 al aan. We citeren: “Bij de doop word je in water 
ondergedompeld of ermee besprenkeld.” 
 
Tegenwoordig zie je steeds vaker dat bekeerlingen die nog niet eerder gedoopt zijn door 
onderdompeling gedoopt worden. Er is geen principieel bezwaar en het is best logisch dat 
nieuwe Bijbellezers zonder Kerkgeschiedenis vanuit het Nieuwe Testament verzoeken om de 
doop door onderdompeling. Deze praktijk doet zich in onze regio al voor in de GKv van 
Amersfoort-West en de GKv van Hilversum. 
 
Conclusie: zowel de doop door onderdompeling in als door besprenkeling/begieting met 
water zijn mogelijk en verantwoord. Vanuit de Bijbel is daar geen principieel ‘nee’ tegen te 
zeggen.  
Wat de doop door onderdompeling gevoelig maakt is de onbekendheid en de associatie met 
een andere visie op de doop en het verbond in evangelische kringen waar men opnieuw 
gedoopt wordt door onderdompeling.  
Het kan daarom verwarrend zijn de doop door onderdompeling en de doop door 
besprenkeling afwisselend te gebruiken. In beide tekens van de doop worden zonden 
‘afgewassen.’ Wanneer doop door onderdompeling aanvaard wordt is het raadzaam dit bij 
uitzondering toe te passen. 
Belangrijk is dat de reserve ten opzichte van deze praktijk niet te maken heeft met de 
handeling, de onderdompeling in het water, maar wel met het opnieuw dopen. 
 
Aanvullend: 
De gedachte kan ontstaan dat de bekeerling zich moet aanpassen aan de kerk waar hij/zij 
gedoopt wenst te worden. De doop is ook een inlijving in een concrete geloofsgemeenschap. 
Uiteraard gebeurt dat ook. Het is een complete gedaanteverwisseling die een bekeerling 
ondergaat! Levensvisie, levensstijl, levensinhoud en relatie tot familie en vrienden veranderen 
volledig. Meer dan ons, als kind gedoopten, ooit overkomen is en we ons misschien wel 
kunnen voorstellen? 
Het is onzes inziens goed dat de geloofsgemeenschap dit begrijpt en de bekeerling met liefde 
ontvangt. Met respect voor zijn/haar geschiedenis. Geduld ook om te verdragen wat anders is. 
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De ‘volheid van Christus’ (Efeziërs 4:13) wordt juist groter, we leren en ontdekken dus meer 
van Christus zelf door deze bekeerling! Dat is ‘winst’ en reden tot grote dankbaarheid in de 
gemeente! 
 
We zien daarom meer in de noodzaak van een open en gastvrije houding van de gemeente, 
dan andersom. Ook dit vanuit het Nieuwe Testament.  
Tot slot geeft het te denken dat het verzoek een dominant Nieuw Testamentisch gebruik lijkt 
te bevatten. Er valt nogal wat voor te zeggen dus. 
 
Voorstel: 
-De doop door onderdompeling toe te staan binnen onze gemeente in bijzondere gevallen 
waarbij sprake is van een volwassen bekeerling zonder kerkelijke achtergrond, die zelf dit 
verzoek doet. 
-Zorg te dragen voor goede communicatie naar de gemeente en samen, als ambtsdragers, te 
staan voor deze beslissing, zodat de gemeente hierdoor opgebouwd wordt en de vrede 
gediend. 
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