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Het begrip van Doop en Verzegeling in de Nieuw-
Apostolische Kerk 
 
 
 
1 De Heilige Doop met Water 
 Hoofdtekst 
 
1.1 Het sacrament van de Heilige Waterdoop is de eerste en fundamentele1 

genadedaad van de drie-enige God aan de mens die in Christus gelooft.2 Bij 
de Heilige Doop vindt de afwassing van de erfzonden plaats.3 Zo heeft de 
dopeling deel aan de verdienste van Christus en wordt hij in een eerste nauwe 
relatie met God gebracht.4 Hij wordt een christen5 en daarmee opgenomen in 
de gemeenschap van degenen die in Christus geloven en Hem belijden.6 

1.2 De Heilige Waterdoop is de eerste stap tot vernieuwing in de Heilige Geest.7 
Daarin opent God de dopeling de weg naar het heil in Christus en ten slotte tot 
de volledige verlossing.8 

1.3 Bij de Heilige Waterdoop belooft de gelovige plechtig de zonde te mijden9 en 
zijn leven te leiden in de navolging van Christus10. De gedoopte heeft toegang 
tot het Heilig Avondmaal.11 

                                                 
1  Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de Heilige Waterdoop de eerste stap naar het heil is 

(vakwetenschappelijk “initiatiesacrament”). 
2  Vgl. Galatiërs 3:26; Handelingen 16:29-34; Markus 16:16. Bij de kinderdoop is het geloof van de 

ouders voorwaarde. 
3  Onder ‘erfzonde’ verstaan we de algemene zondigheid van het menselijk geslacht. Sinds de 

zondeval van Adam en Eva drukt de zonde als een fundamenteel bewustzijn op ieder mens; dus zijn 
alle mensen zondaren (vgl. daartoe ook Romeinen 5:18-19). Details van deze thematiek worden 
nog uitgewerkt. 
Het beeld van het afwassen maakt aannemelijk dat bij de Doop met water ook de indiciduele 
zonden worden gedelgd. Dat kan men opmaken uit Handelingen 2:38. In onze huidige praktijk 
houden we met deze gedachte aldus rekening dat vóór de eigenlijke doophandeling altijd de 
vergeving van de individuele zonden plaatsvindt. 

4  Stemt overeen met Galatiërs 3:27.  
5  Christenen zijn zij die de zonde mijden en “voor God in Christus” leven (vgl. Romeinen 6:11), 

hetgeen wil zeggen dat zij hun leven naar het voorbeeld van Jezus leiden en Hem belijden. 
6  Het gaat hier om een ruim gedefinieerd kerkbegrip dat de term “kerk” bewust buiten beschouwing 

laat. De hier benoemde groep is niet identiek aan het in de Nieuw-Apostolische Kerk algemeen 
gebruikte begrip “Kerk van Christus”. 

7  Hierin zal tot uitdrukking komen dat in de Heilige Waterdoop de Heilige Geest beslissend werkzaam 
is. Daardoor vindt de eerste stap plaats naar de in Titus 3:5 besproken vernieuwing van de Geest. 

8  Volledige verlossing is de toestand van voleindigde zielen die gelovig het goddelijke heilsaanbod 
geheel hebben benut en daardoor in de eeuwige gemeenschap met God zijn gekomen. 

9  Hierbij kan ook worden gedacht aan de woorden over verzaken in de confirmatiegelofte. 
10 Vgl. Mattheüs 16:24; Johannes 13:15; Filippiërs 2:5. Hier wordt een ruimer begrip van de navolging 

gehanteerd in de zin van een oriënteren en richten op het leven en wezen van Jezus. 
11 Dit geldt slechts voor de doop in de Nieuw-Apostolische Kerk. 
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1.4 Pas de Heilige Water en de Heilige Vezegeling tezamen12 vormen de 

wedergeboorte uit water en geest13. 
1.5 De Heilige Waterdoop kan niet worden herhaald14. 
1.6 De in andere kerkgemeenschappen15 voltrokken christelijke Doop wordt 

erkend16, voor zover zij in de vereiste vorm17 in de naam van de drie-enige 
God is voltrokken.  

1.7 In de Nieuw-Apostolische Kerk wordt de Heilige Doop met water ook aan 
kinderen toegediend, waarbij de ouders hun geloof in Christus belijden. 
Hieraan ligt het inzicht ten grondslag dat kinderen niet mogen worden 
uitgesloten van de zegeningen van God, omdat ook zij de genade van de 
Heer nodig hebben. 

                                                                                                                                                         
Christenen uit andere christelijke geloofsgemeenschappen, wier doop wij erkennen, ontvangen bij 
de opname het recht om duurzaam aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. 
Opmerking bij de opname:  
De opname in de Nieuw-Apostolische Kerk blijft bestaan. De (erkende) doop in andere christelijke 
gemeenschappen wordt niet meer bevestigd. Veeleer wordt bij de opname het recht verleend 
duurzaam deel te nemen aan het Heilg Avondmaal, omdat de gelovige het nieuw-apostolische 
geloof heeft beleden.  

12 De formulering “Pas … tezamen” onderstreept het verband tussen de Heilige Waterdoop en de 
Heilige Verzegeling – geheel overeenkomstig de Heilige Schrift, waarin onder “doop” vaak 
tegelijkertijd de Doop met water en de Doop met de Heilige Geest wordt begrepen. 

13 Vgl. Johannes 3:5. 
14 Dat de Doop als initiatiesacrament niet kan worden herhaald, is vanzelfsprekend, analoog aan de 

besnijdenis in het Oude Verbond. 
15 Vgl. punt 1.1 laatste zin. 
16 Dit is een wezenlijk verschil met het doopbegrip van de Nieuw-Apostolische Kerk tot nu toe, volgens 

welke de Waterdoop slechts kon worden toegediend door iemand die daartoe van een Apostel een 
opdracht heeft gekregen.  
Bij de erkenning gaan we ervan uit dat bij de Doop – daar deze de eerste genadedaad aan een 
mens is – God zelf aan de handeling geldigheid en kracht verleent. Verder gaan we ervan uit dat de 
dopeling zijn geloof in Christus heeft beleden. 
Op basis hiervan bestaat geen noodzaak meer de Doop in andere christelijke gemeenschappen bij 
de opname te bevestigen. Desondanks wordt de opnamehandeling gehandhaafd met een andere 
inhoud (vgl. toelichting bij 11). 

17 Voltrokken in naam van de drie-eenheid en met water. Dat is het geval bij de Rooms-Katholieke 
Kerk, de Orthodoxe Kerk en de meeste protestantse kerken. Bij andere kerken moet worden 
onderzocht of aan deze voorwaarden is voldaan. Bij twijfel moet worden gedoopt: in ieder geval 
moet worden gedoopt bij leden van de Jehova’s getuigen (kennen geen drie-eenheid) en de 
Mormonen (andere begrip van drie-eenheid). 
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2 De Heilige Verzegeling 
Hoofdtekst 

 
2.1 Het sacrament van de Heilige Verzegeling is de overdracht van Heilige 

Geest18. In deze handeling wordt de gelovige vervuld met de Heilige Geest als 
kracht Gods. De handeling geschiedt door gebed en handoplegging van een 
Apostel aan met water gedoopten. 

2.2 De Heilige Waterdoop tezamen19 met de Heilige Verzegeling vormen de 
wedergeboorte uit water en geest. Dit brengt het kindschap Gods20 tot stand. 
Als godskind wordt de wedergeborene erfgenaam van de toekomstige 
heerlijkheid21. Met het voltrekken van beide handelingen vindt de 
eigendomsoverdracht aan Christus plaats.  Of: wordt men eigendom van 
Christus. De gelovige wordt lid aan het lichaam van Christus22; hij behoort tot 
het Werk des Heren23. 

2.3 In de Heilige Verzegeling wordt de gelovige door Christus ingeschreven in het 
het boek des levens van het Lam24. Hij ontvangt het koopteken van het Lam25 
en is geroepen te behoren tot de bruid van de Heer26 en eersteling27 te zijn in 
het komende rijk van Christus. 

2.4 De in de Heilige Verzegeling ontvangen kracht van God stelt de gelovige in 
staat als een  nieuw schepsel28 in Christus te rijpen tot Zijn evenbeeld. 

2.5 Voorwaarde voor het verkrijgen van de Heilige Verzegeling: de persoon moet 
met water zijn gedoopt en zijn geloof belijden in de leer van Jezus en de 
Apostelen29.  Bovendien belooft hij plechtig zich door de navolging van 

                                                 
18 “Overdracht van Heilige Geest” – deze formulering zonder het lidwoord “de” onderstreept de 

bemiddelde gave Gods, ter onderscheiding van de Heilige Geest als persoon van de drie-eenheid. 
19 Ook hier wordt bewust benadrukt dat tot de wedergeboorte uit water en geest zowel de Heilige 

Waterdoop als de Heilge Verzegeling behoren. 
20 Dat het kindschap Gods wordt verkregen door de wedergeboorte uit water en Geest betekent dat 

het kindschap Gods pas dan is verkregen wanneer zowel de Waterdoop alsook de Heilige 
Verzegeling is voltrokken. Dientengevolge mag niet worden gezegd dat pas en uitsluitend door de 
Heilige Verzegeling het kindschap Gods totstandkomt. 

21 Vgl. Romeinen 8:16-17; 1 Petrus 1:3-5. 
22 Vgl. 1 Korinthiërs 12:13,27. 
23 Met de formulering “Werk des Heren” wordt tot uitdrukking gebracht dat God binnen de 

“gemeenschap van degenen die in Christus geloven en Hem belijden” een bijzonder werk van 
verlossing volvoert. Bij dit werk zijn slechts de wedergeborenen uit water en Geest betrokken. 

24 Vgl. Openbaring 13:8 en 21:27 tezamen met Openbaring 14:1 en 7:3. 
25 Vgl. Openbaring 5:9; 14:3-4; 1 Korinthiërs 6:19-20. 
26 Vgl. Openbaring 19:7-8. 
27 Vgl. Jakobus 1:18; Openbaring 14:4. 
28 Vgl. 2 Korinthiërs 5:17. 
29 Vgl. Mattheüs 28:20 tezamen met Handelingen 2:42. 
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Christus in zijn gezanten voor te bereiden op de spoedige wederkomst van de 
Heer30. 

2.6 Evenals de Heilige Waterdoop kan de Heilige Verzegeling niet worden 
herhaald31. 

2.7 In de Nieuw-Apostolische Kerk wordt de Heilige Verzegeling ook aan kinderen 
toegediend, waarbij de ouders hun geloof belijden in de leer van Jezus en de 
Apstelen. Aan deze praktijk ligt het inzicht ten grondslag dat kinderen niet 
mogen worden uitgesloten van de zegeningen van God, omdat ook zij de 
genade van de Heer nodig hebben. 

 
 
 
Zürich, 24-01-06 

                                                 
30 Het geloof in de spoedige wederkomst van Christus om Zijn gemeente thuis te halen is absoluut 

noodzakelijk en bepaalt de levenswandel van de kinderen Gods. 
31 Aangezien de Heilige Verzegeling wordt gezien in samenhang met het verkrijgen van het kindschap 

Gods kan deze vanzelfsprekend niet worden herhaald. 


