
 

VRAAG 

Beste ds. G. A. van den Brink. Twee jaar geleden kwam ik, door het 

bijwonen van het doopdebat, in aanraking met een andere visie op de 

kinderdoop dan ik in mijn eigen opvoeding (in een Gereformeerde Gemeente) 

heb meegekregen. De waarde van de doop (ook van mijn eigen doop) is voor 

mij daardoor veel duidelijker geworden. 

Nu ik zelf hoogzwanger ben en mijn man en ik als gelovige ouders ons 

kindje, als alles goed mag gaan, op korte termijn willen laten dopen, kwamen 

er toch weer vragen over naar boven en ben ik e.e.a. terug gaan lezen en 

luisteren. Dat werkte verhelderend, tot ik dit artikel tegenkwam. Ik ben 

benieuwd naar uw reactie, met name op de beschuldiging over de onbewuste 

levendmaking, de veronderstelde wedergeboorte en het zondigen van een 

kind van anderhalf jaar. 

Ook zou ik me graag nog meer willen verdiepen in de doop zoals de 

betekenis ervan door u wordt uitgelegd. Zijn er bijvoorbeeld online preken 

van u beschikbaar waarin ik hierover meer kan horen? 

ANTWOORD 

Beste moeder, 

Hartelijk bedankt voor je vraag. Het stemt me dankbaar dat je de waarde van de doop 

bent gaan zien, voor jezelf en voor je kind! Hopelijk mag jullie kindje straks gezond en 

wel worden geboren, en het zegel van het bloed en de Geest van Christus ontvangen. 

Je noemt de website van dhr. Van der Hoeven. Deze man was ouderling in de HHK. 

De Generale Commissie van het Opzicht (GCO), de hoogste kerkelijke instantie van 

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/21759/vraag-na-doopdebat/
http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/GA_van_den_Brink.html


de Hersteld Hervormde Kerk, heeft hem dringend vermaand zijn onware 

beschuldigingen over mij en mijn opvattingen van zijn website te verwijderen. Dat 

weigerde hij echter. Uiteindelijk heeft de GCO hem voor een jaar geschorst uit het 

ambt. Als hij blijft volharden in zijn onwaarheden, zullen nog verdergaande 

maatregelen volgen.  

Uiteraard is het een treurig verhaal: hij weet heel goed dat zijn beschuldigingen van 

arminianisme, onbewuste levendmaking en veronderstelde wedergeboorte niet juist 

zijn, en toch blijft hij ze uiten. Vandaar dat de GCO de tuchtmaatregel heeft toegepast 

op grond van overtreding van het negende gebod. In dit licht is het niet nodig al te veel 

waarde aan de uitlatingen van dhr. Van der Hoeven te geven. 

Elke keer dat er kinderen worden gedoopt in onze gemeente, stem ik de preek af op dit 

sacrament. Als je preken wilt naluisteren, kun je kiezen uit deze preken. Als het gaat 

om het belang van gelovige ouders, raad ik je de preek van 2 november 2014 aan.  

Met hartelijke groet, 

Ds. G. A. van den Brink 
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