Boekbespreking
Bijbelse thema’s en begrippen
De doop
Misschien vraagt u zich af: waarom nu weer een boekje over de doop?
Er is immers al zoveel over gezegd. Inderdaad. Het thema ‘de doop’
houdt de gemoederen al eeuwen bezig. De artikelen, boeken en gesprekken daarover gaan echter meestal niet over de inhoud, maar over
de vorm. Nu is die vorm wel degelijk belangrijk, maar hoe die moet
zijn, zou toch in de eerste plaats moeten afhangen van de inhoud, met
de rol en betekenis die de doop in het proces van behoudenis heeft.
Omdat de doop als instelling geen idee van mensen is, maar een opdracht van God door Zijn Zoon, kunnen wij alleen in het enige boek dat
over die God spreekt, de Bijbel, vinden wat Zijn bedoeling daarmee
was en is. Dit is wat ons betreft de reden waarom een boekje als dit
nodig, of op zijn minst wenselijk is. Want in gesprekken en discussies
hierover spelen kerkleer en tradities vaak een grotere rol dan wat God
in de Bijbel zegt. En als de Bijbel erbij wordt gehaald, dan is dat
meestal om zichzelf te rechtvaardigen of het ‘het eigen gelijk’ aan te
tonen — dat helaas meestal neerkomt op de afwijzing van de noodzaak
zich op grond van persoonlijk geloof te laten dopen, op de wijze die
God daarvoor heeft bepaald.

Zoals u van ons gewend bent, verkondigen wij geen opvatting gebaseerd op een enkele uitspraak in de Bijbel. Het risico daarvan is namelijk dat we datgene eruit kiezen wat die opvatting ondersteunt, en dus
weglaten wat ons niet bevalt. Wie de waarheid over welk onderwerp
ook in de Bijbel wil vinden, zal alles over dat onderwerp erbij moeten
betrekken. Dat geldt zeker voor onderwerpen waar grote verschillen
van mening over zijn. Op zich zou dat al reden moeten zijn zelf aan het
werk te gaan, want als er één God is, is er ook één evangelie, en dus —
wat ons onderwerp betreft — ook één doop.

Velen zeggen dat het niet uitmaakt hoe of wanneer je ‘gedoopt’ bent,
als je maar ‘gedoopt’ bent. Wie echt onbevooroordeeld de Bijbel ter
hand neemt, zal tot een andere conclusie komen. Dit boekje wil u helpen die conclusie zelf te trekken.
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