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Gods genade komt eerst: komt daarom de doop als eerste in het leven? 
 
In gesprek over de doop houden reformatorische christenen die voorstanders zijn van de kinderdoop, baptisten 
vaak voor dat Gods genade vóór alles in het leven komt. Gods genade komt éérst. Vóór een mens kan geloven is 
God er reeds met zijn genade. Nog éér een kind het evangelie kan verstaan komt God met zijn genade het kinder-
leven binnen. En, zo luidt de argumentatie, de kinderdoop is daarvan een prachtige uitdrukking! Zoals het staat in 
een ‘Liturgische Handreiking’ vanwege de Hervormde Raad voor de Eredienst: ‘God gaat in zijn genade ons 
vooraan en antwoordt eer wij roepen. Daarom mogen ook jonge kinderen het zegel van de Doop ontvangen en tot 
de gemeente gerekend worden’. Maar is dat zo? Gods genade komt éérst. Komt daarom de doop als eerste in het 
leven? 
 
Gods genade komt éérst 
 
Gods genade komt éérst. Dat is volkomen waar. Wij mogen ons kinderen van God noemen. Maar niet omdat we 
ooit zo verstandig waren om voor Jezus te kiezen. En niet omdat we in een moeilijke periode het bleven opbrengen 
om te bidden, de bijbel te lezen en naar de kerk te gaan. We zijn geen christen vanwege iets dat we in onze 
levensgeschiedenis deden of nalieten. We mogen ons kind van God noemen, in ons vijftiende levensjaar, als we 
vijftig zijn, als we tachtig zijn, omdat Gods genade alle jaren en tijden van ons leven vooraf gaat… 
 
Eérst en éérst zijn twee 
 
Maar wat wordt bedoeld met de diepe waarheid dat Gods genade alle tijden uit ons leven vooraf gaat? Iets kan op 
twee manieren het eerst komen. Iets kan het eerst komen in de orde van tijd. Zo kan een kind eerst kruipen en 
daarna lopen. Iets kan ook het eerst komen in de orde van belangrijkheid. In die zin komt het fundament van een 
huis het eerst. Want zonder fundament zou de huiskamer, en zeker de zolderverdieping, geen bestaan hebben. Het 
komt er op aan die beide ordes goed van elkaar te onderscheiden. Gods genade komt éérst. Volkomen waar! Maar 
we spreken dan binnen de orde van de belangrijkheid. De genade komt éérst zoals het fundament van een huis 
éérst komt. Zonder Gods genade zouden de jaren van onze christelijke opvoeding, het moment van onze bekering 
en de dag van onze doop op losse schroeven staan. ‘Gods genade komt éérst’. Dat is een uitspraak binnen de orde 
van belangrijkheid. ‘…en daarom hoort de doop (de kinderdoop) het eerst van alles in het leven te komen’. Dat is 
een uitspraak binnen de orde van de tijd. ‘Gods genade komt eerst, en daarom hoort de doop het eerst van alles in 
het leven te komen’. In deze uitspraak worden de orde van belangrijkheid en de orde van de tijd verward. 
 
Genade en tijd  
 
Gods genade gaat vooraf aan alle gebeurtenissen en tijden van onze levensgeschiedenis. Maar niet in de orde van 
de tijd. Want dan zou Gods genade buiten de tijd staan. En niets is minder waar. We spreken van het ‘heden der 
genade’. Gods genade heeft de gestalte van tijd en geschiedenis. Op een bepaald moment riep God Abraham uit 
Ur der Chaldeeën en begon met hem en zijn nageslacht een lange geschiedenis die zal uitlopen op Gods zegen 
voor alle gelovigen. ‘In de dagen van keizer Augustus’ (Luc. 2) werd Gods Zoon geboren. De Eeuwige werd tijd 
en heeft 33 jaar onder ons gewoond. Op goede vrijdag - precies op dié dag in de geschiedenis! - werd het probleem 
van de menselijke schuld opgelost. Gods genade heeft de structuur van de tijd. De eeuwige genade staat niet buiten 
de tijden van ons leven, maar draagt elk van die tijden.  
 
Genade en doop in de orde van de tijd  
 
De doop heeft zijn plaats in de orde van de tijd. Zoals er in onze geschiedenis een tijd is van geboorte en van 
wedergeboorte, zo is er ook een tijd van dopen. Gods genade komt éérst, komt ook eerder dan de doop. Echter niet 
binnen de orde van de tijd, maar binnen de orde van de belangrijkheid. Zoals het fundament een huis draagt, zo 
draagt de genade de tijden van onze bekering, ons geloof, onze doop. 
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