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Die Kinderdoop In Die Nuwe Testament 

Deur Naas le Roux 

Sedert die JUIG! Tydskrif van November 2011 my getuienis in verband met die Doop 

geplaas het, was daar verskillende vrae wat ek van lesers ontvang het. Die volgende is ‘n 

poging om van dit te beantwoord. Ek vertrou dat die antwoord hieronder vir baie sal help 

om meer duidelikheid oor die saak te kry. 

Die vraag is: Was daar dan nie babatjies ingesluit by die doop van die gesinne in die Nuwe 

Testament nie? 

Graag antwoord ek soos volg: 

Die verrassendste ontdekking wat ek gemaak het toe ek besef het dat my siening oor die 

doop heel verkeerd was, was toe ek weer die gedeeltes in die Bybel oor die doop gelees 

het en kon sien dat daar nie kinders by die huisgesinne wat gedoop was, ingesluit was nie. 

Hoe kon ek dit voorheen nie gesien het nie? 

 

Twee Bronne 

Daar is veral twee bronne waaruit ons duidelik weet dat daar nie suigelinge betrokke kon 

wees by die gevalle waar huisgesinne gedoop is nie. Die een bron is die teks van die Nuwe 

Testament self en die ander is die Bybelse agtergrond of die historiese situasie waaruit ons 

weet wat die mense destyds verstaan het toe Johannes die Doper en die Here Jesus gesê 

het dat hulle “gedoop” moes word. 

1. Die Teks van die Nuwe Testament 

Die redenasie dat daar suigelinge ingesluit sou wees by die geleenthede waar huisgesinne 

gedoop is, is dat die gesinne voor die geboortebeperkings era normaalweg groot was. Daar 

sou dus sekerlik kinders, waaronder suigelinge, betrokke kon wees by hierdie gesinne. Die 

doop, so was ons geleer, het in die plek van die besnydenis gekom. Met die instelling van 

die besnydenis moes Abraham almal wat manlik was in sy huishouding vanaf agt dae 

ouderdom af besny. Sedertdien moes alle Joodse seuntjies op agt dae besny word (Gen. 

17:9-13).  

Een rede waarom ons so maklik aanvaar het dat die kinders van die gesinne by die doop 

ingesluit sou wees, is dat die Bybelse mens, soos ons dit verstaan het, nie individueel 

gedink het nie, maar kollektief. Hulle het gedink in terme van gesinne of stamme. Van daar 

dat daar byvoorbeeld van Abraham se huis gepraat word as almal wat deel was van sy hele 

huishouding, insluitend sy diensknegte en hul seuntjies. Vandaar die aanvaarding dat die 

kinders van die gesinne in Handelinge vanselfsprekend ingesluit sou wees by die doop. 

Ek onthou hoedat ek as kind by doopgeleenthede meermale gevra het hoekom die babas 

dan nie op agt dae gedoop word nie. Ek wou natuurlik ook weet hoekom die meisies dan 

ook gedoop word. Ek kon die antwoord dat die Here Jesus die besnydenis verander het na 

die doop verstaan, maar hoe werk dit dan dat meisies nou ook by dit ingesluit word? Ek kon 

dikwels nie bevredigende antwoorde op die vrae kry nie. Ek was bevoorreg om in die 
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sendingveld in Afrika gebore te wees en onthou ‘n spesifieke diens waar my pa ‘n hele 

gesin gedoop het. Die paartjie het tot bekering gekom en moes dus gedoop word. Soos 

hulle geleer was het hulle al hul kinders waaronder ‘n klein babatjie vorentoe gebring om 

saam met hulle besprenkel te word. 

Dit het destyds ‘n groot indruk op my kindergemoed gemaak, maar is dit regtig wat die 

Bybel leer? Was daar babas ingesluit by die doop van die gesinne in die Nuwe Testament? 

Daar is veral twee gevalle in Handelinge wat belangrik is hiervoor. 

In Handelinge 16 lees ons hoe Paulus en Silas in die gevangenis gewerp word. Hulle word 

dan deur ‘n aardbewing bevry en die tronkbewaarder vra hulle wat hy moet doen om gered 

te word. Hul antwoord was: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou 

huisgesin.” Hulle het toe “aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy 

huis was”(Hand. 16:30-32). Ek was verras toe ek die gedeelte weer gelees het en besef het 

dat daar nie meer babatjies in hierdie huis was nie. ‘n Mens verkondig tog nie die Woord 

aan babas nie. Hy en al sy mense is toe gedoop “en hy het hom verheug met sy hele 

huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het” (Hand. 16:33-34). ‘n Baba kan tog nie tot 

geloof kom en homself boonop daarin verheug nie. 

Verder lees ons in Handelinge 10 en 11 hoe ‘n engel in ‘n gesig aan hoofman Cornelius 

verskyn en vir hom sê om Petrus te Joppe te laat haal, want “hy sal woorde tot jou spreek 

waardeur jy en jou hele huis gered sal word” (Hand. 11:14). Om gered te kan word behels 

dat jy daartoe instaat moet wees om Jesus se sterwe aan die kruis asook sy opstanding te 

begryp en te besef dat Hy dit in jou plek gedoen het. Jy moet Hom dan aanroep en vra om 

jou te red. Geen babatjie kan tog tot dit instaat wees nie. Nadat Petrus die Evangelie aan 

Cornelius en al die ander heidene wat teenwoordig was verkondig het, is die Heilige Gees 

op hulle uitgestort. Soos op Pinksterdag toe die Heilige Gees op Jode uitgestort is, net so is 

Hy nou ook op heidene uitgestort. Daarom lees ons dat die Joodse gelowiges, of die 

gelowiges uit die besnydenis, “almal wat saam met Petrus gekom het, verbaas was dat die 

gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe 

hulle in tale spreek en God groot maak” (Hand. 10:45-46). 

Suigelinge sou nie kon verstaan wat Petrus verkondig het nie, maar as daar babas hierby 

betrokke was, sou dit sekerlik spesiaal vermeld gewees het hoe hulle skielik kon praat en 

dit boonop in vreemde tale. 

Cornelius en sy hele huis asook al die ander heidene wat daar teenwoordig was het 

daardie dag tot geloof in die Here Jesus gekom en is gedoop. 

Daar is egter nog meer inligting oor Cornelius en sy huis. Handelinge 10:2 sê dat Corneluis 

“met sy hele huis was vroom en godvresend en het baie aalmoese aan die volk (die Jode) 

gegee en was altyddeur in gebed tot God.” Babatjies kon tog sekerlik nie een van hierdie 

dinge doen nie. 

 

Ek was verstom toe ek hierdie Skrifgedeeltes weer lees en sien hoe duidelik dit alles is. 

Kon dit moontlik wees dat ‘n mens so verblind kon wees? Ek het so baie gebid toe ek oor 
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die dinge gepreek het en die Here gevra om my in die volle waarheid te lei. Ek wil nie iets 

vir andere leer en dan wanneer ek voor die Here Jesus verskyn ontdek dat dit al die tyd nie 

reg was nie. Wel, die Here het my voorwaar gehoor en my gebede beantwoord, maar eers 

heelwat later, nadat ek intussen ‘n Bybels vreemde leer oor die doop verkondig het. Dit het 

my laat besef hoe groot die krag van die leuen is en ek het myself des te meer daarop 

toegelê om die Bybelse agtergrond, soos ek dit sedertdien in Israel geleer ken het, vir almal 

beskikbaar te stel. Ek kon nie glo dat met al die teologiese studies wat beide ek en my vrou, 

Marina, agter die rug gehad het, ons so min kennis en begrip van die Bybelse leefwêreld 

gehad het nie. Daarom lê ons onsself sedertdien daarop toe om, soos die Here lei en 

voorsien, die reeks DVD’s Exploring The Lands Of The Bible deur argeologie- en Bybel 

Professor, Dr. Randall Smith, vry te stel. 

2. Die Historiese Situasie 

In die eerste deel van my getuienis oor hoe dit gebeur het dat ek en my huis gedoop is, het 

ek genoem van een van die DVD’s in hierdie reeks naamlik Baptism In The Time Of Jesus. 

In nog ‘n DVD, They Thought You Knew, verduidelik Dr. Randall Smith onder andere wie 

en wat Cornelius is. Dit werp nog meer lig op die vraag of babatjies by die doop in die Bybel 

ingesluit kon wees. 

Uit die DVD Baptism In The Time Of Jesus weet ons nou dat almal wat die tempel in 

Jerusalem in Jesus se tyd besoek het, elke keer wanneer hulle die tempel wou binnegaan 

eers by die doopbaddens (mikvahs) hulself tenvolle moes reinig deur onder die water in te 

gaan alvorens ‘n toegangskaartjie aan hulle uitgereik sou word. Daar het baie streng reëls 

gegeld. Enigeen kon nie maar die mikvahs binnegaan en daarna die tempel besoek nie. 

Die hofdienaar van Ethiopië byvoorbeeld kon, omdat ‘n deel van sy liggaam vermink was, 

nie gedoop word en sodoende toegang tot die tempel verkry nie. Al het hy met sy hele hart 

begeer om die tempel in te gaan om die God van Abraham, Isak en Jakob te aanbid, sou 

hy hier by die doopbaddens weggewys word. Die dat hy, toe hy tot geloof in die Here Jesus 

kom, dadelik gesê het: “Wat verhinder my om ge-mikvah te word?” (Hand 8:36). Deur die 

kruisdood van die Here Jesus is die skeidsmuur tussen hom en God afgebreek (Ef. 2:14), 

daarom wou hy daar en dan gedoop word want hy kon nou ook die ware heiligdom 

binnegaan. 

So is daar baie meer inligting in hierdie DVD’s wat ons nie nou alles hier herhaal nie. In die 

DVD They Thought You Knew verduidelik Dr. Randall Smith onder meer dat Cornelius ‘n 

proseliet Jood was. Dit is iemand van ‘n heidense volk wat tot geloof in die God van 

Abraham, Isak en Jakob gekom het. Daar was twee verskillende groeperinge van proseliet 

Jode of soos die Ou Vertaling sê “Jodegenote”. Voor die Here Jesus met sy kruisiging in sy 

liggaam die skeidsmuur afgebreek het, moes so ‘n proseliet deur verskillende dinge gaan 

alvorens hy gedoop kon word en aanvaar is as deel van Israel. Die mans moes hulle 

natuurlik ook laat besny. Diegene wat dit gedoen het was proseliete van geregtigheid. Op 

Pinksterdag was daar verskillende van hulle teenwoordig (Hand. 2:10). Naas die proseliete 

van geregtigheid, was daar ook die proseliete van die poort. Dit is iemand wat net tot by die 

tempelpoort kon kom. Cornelius was so ‘n proseliet want hy het ‘n probleem gehad. As 

Romeinse soldaat mag hy gedurende die 23 jaar van sy diens nie trou gesweer het aan 
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enige ander godsdiens nie. Hy kon onder meer homself dus nie laat besny nie. As gevolg 

daarvan kon hy nie ge-mikvah word en die tempel ingaan nie. Hy moes op ‘n afstand bly 

staan. Dit is hoekom, toe hy en almal saam met hom tot geloof in die Here Jesus kom en 

die Here hulle met sy Heilige Gees doop, Petrus gesê het: “Niemand kan tog die water 

weer dat hiedie mense E gedoop word nie.” (Hand. 10:47). 

Kinders Onder Dertien 

Voorts is dit interresant om te weet dat wanneer ‘n Joodse gesin die tempel besoek het, die 

kinders onder 13 jarige ouderdom nie gedoop was nie. Kinders was eers van ongeveer 13 

jarige ouderdom as toerekeningsvatbaar beskou en is van dan af ge-mikvah. Dit was 

natuurlik die gebruik oral waar die doop beoefen was. Vandag sien ‘n mens die mikvahs 

oral in Israel by die opgrawings van sinagoges, olyfperse en baie ander plekke. Cornelius 

sou sekerlik met die gebruike rondom dit vertroud gewees het en so beslis ook Petrus en 

die ander besnedenes saam met hom. As daar dus kinders onder 13 jaar in die geselskap 

sou wees, sou dit vanselfsprekend wees dat hulle nie ingesluit sou wees by die doop nie. 

Toe die Here Jesus in sy Groot Opdrag beveel het dat hulle almal wat hulle na Hom sou lei 

onder meer moet mikvah, sou die dissipels tog sekerlik nie gereken het dat kinders, veral 

suigelinge, wat nog nie toerekeningsvatbaar is nie, daarby ingesluit moet word nie. 

Dus, alhoewel dit uit die teks blyk, soos ons gesien het, dat daar nie klein kindertjies 

betrokke was by die doop van die huisgesinne nie, is dit duidelik dat as die gesinne wel oor 

sulke kinders sou beskik het, hulle nie gemeld sou wees nie, omdat hulle vanselfsprekend 

nie gedoop sou word nie. 

Besnydenis en Doop 

Die doop het dus nie in die plek van die besnydenis gekom nie. Die besnydenis is deur die 

Here ingestel vir die Joodse volk en geld vir hulle vir ewig (Gen. 17:13). Dr. Randall Smith 

verduidelik volledig op die DVD hoedat die gebruik om ge-mikvah of gedoop te word in 

Israel ontstaan het terwyl die Jode steeds die besnydenis beoefen het. In hul gedagtegang 

was daar duidelik geen verband tussen die twee nie. Die twee het in die Bybel se tyd niks 

met mekaar te doen gehad nie en beide word tans steeds deur godsdienstige Jode 

wêreldwyd beoefen. Daarom het almal in die Nuwe Testament verstaan waarvan Johannes 

die Doper en die Here Jesus gepraat het toe hulle die volk beveel het om gedoop te word. 

Dit is duidelik dat niemamd in die Nuwe Testament enige onduidelikheid gehad het oor wat 

die doop beteken of hoe dit beoefen moes word nie. Baie van die besnedenes in die Bybel 

wou selfs hê die gedoopte heidene moes hulle ook laat besny. Hulle het dus geen verband 

tussen die doop en die besnydenis gesien nie. Dus is daar geen verband of ooreenkoms 

tussen die besnydenis en die doop nie en ook geen sprake daarvan dat kindertjies gedoop 

kan word nie. Die wil van die Here in veband met die doop blyk egter duidelik uit sy Groot 

Opdrag in Matteus 28:19, naamlik dat elkeen, soos hy of syToi Nell <Toi@juig.co.za> tot 

geloof in Hom kom, gedoop moet word. 

 

Die genoemde DVD’s They Thought You Knew en Baptism In The Time Of Jesus deur Dr. 

Randall Smith is beskikbaar by: 
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Kerugma Produksies. 
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