Doop door onderdompeling
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Op zondag 4 november a.s. hopen we Liset van der Meulen te dopen in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Speciaal om de naam van
onze God in één adem te horen met die van Liset en ze zo voor altijd
verbonden te weten. Ook bijzonder is dat baby Liset door onderdompeling
zal worden gedoopt.
Voor vader Allon van der Meulen is het best een ongewoon gebeuren om zijn
dochter gedoopt te zien, net zoals zoon Jonathan vorig jaar. Niet dat het voor
moeder Sanne heel gewoon is, maar zij kent de kinderdoop van huis uit en is
zelf als kind gedoopt, Allon niet. Hij is opgegegroeid in een evangelische
gemeente, is opgedragen als kind en heeft pas veel later de doop door
onderdompeling ondergaan.
Bij de doop van de kleine Jonathan hebben Allon en Sanne zich verdiept in de
vraag of de kinderdoop bijbels is en hebben we daar uitvoerig met elkaar
over gesproken. Hierna kon Allon er van harte achterstaan om Jonathan te
laten dopen. Wel klonk toen de vraag 'zouden we ons kind niet door
onderdompeling kunnen laten dopen?' Bij het gesprek over de doop van
Liset klonk die vraag opnieuw.
We hebben als kerkenraad over deze vraag nagedacht en zijn tot de
conclusie gekomen dat we daar best achter kunnen staan. Immers het teken
blijft hetzelfde, de vorm is alleen iets anders dan we gewend zijn. Hoewel in
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We hebben als kerkenraad over deze vraag nagedacht en zijn tot de
conclusie gekomen dat we daar best achter kunnen staan. Immers het teken
blijft hetzelfde, de vorm is alleen iets anders dan we gewend zijn. Hoewel in
andere christelijke tradities, zoals de orthodoxe traditie, is het altijd al de
gewoonte geweest om de baby's door onderdompeling te dopen. Een
traditie die zelfs in ons doopformulier terecht gekomen is dat spreekt van 'de
onderdompeling in of de besprenkeling met het water.' Ook de beelden die
in de Bijbel gebruikt worden voor de doop zijn zowel aan de besprenkeling
als aan de onderdompeling te koppelen (Rom. 6, 1-11).
Mooi om nu ook eens het andere beeld van de doop mee te maken. Ook
andere NGK kerken kennen deze praktijk inmiddels. Wie daar meer over wil
weten kan hieronder lezen over het besluit van de NGK Eindhoven. We
hopen op een gezegende viering.
Namens de kerkenraad,
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