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Beschrijving. 

III. Maar eigenlijk is een verbond een onderlinge verbintenis van twee of meer 

personen, enige zaken, onder enige voorwaarden, elkaar belovende. Tussen God nu 

en de mens is dusdanig een eigenlijk gezegd Verbond der Genade, welke is een 

heilige, heerlijke, welgeordineerde en eeuwigdurende overeenkomst of verdrag 

tussen de Algenoegzame, Goede, Almachtige, Rechtvaardige, Getrouwe, 

Waarachtige en Onveranderlijke God aan de ene zijde; en tussen de 

uitverkorenen, die in de natuur zondig, verdoemelijk, onmachtig, walgelijk, 

hatelijk en ondraaglijk zijn, aan de andere zijde; in welke God belooft de 

verlossing van alle kwaad, en de toebrenging van alle zaligheid uit Genade, door de 

Middelaar Jezus Christus; en in welke de mens met al zijn hart, en vol genoegen in 

die beloften, en in de weg om tot de bezitting van die beloofde goederen te komen, 

in het Woord voorgesteld, toestemt, dezelve aanneemt, en zich daartoe in dat 

Verbond aan God overgeeft, dat God, tot verzekering van de bondgenoten, door 

Sacramenten verzegelt; alles tot verheerlijking van de vrije en ondoorgrondelijke 

Genade Gods. 

 

 

Kinderen van de bondgenoten moeten als begenadigden aangemerkt worden. 

XXV. 7. Alle kinderen van de bondgenoten, ‘t zij bekeerden of onbekeerden, ‘t zij 

voor of na het ontvangen van de doop, in hun jonkheid stervende, moeten gehouden 

worden zalig te zijn, uit kracht van het verbond Gods in ‘t welk zij geboren zijn, en 

alzo te Zijn kinderen van het verbond; zijn de ouders onbekeerd en trouweloos in het 

verbond, dat is op hun eigen rekening, de zoon zal niet dragen de misdaad van de 

vader; zo heeft men ze ook voor ware bondgenoten en kinderen te houden als ze 

opwassen, totdat, ze met ter daad vertonen, dat ze trouweloos in het verbond zijn, 

en aan de belofte geen deel hebben.  

Zij vallen niet uit de genade, en de verzegeling wordt niet vernietigd; maar ‘t is 

een bewijs dat de doop hun geen zegel was en dat ze nooit waarlijk in het 

verbond zijn geweest; maar als sommigen na een zondig leven bekeerd worden, 

zo was de doop hun een zegel, dat ze waarlijk in het verbond waren opgenomen, en 

dat ze deel aan alle deszelfs goederen zouden hebben met der daad, gelijk zij 

daaraan in hun jeugd recht hadden, schoon zij tussen de doop en hun bekering niet 

minder dan naar bondgenoten geleken, én ten opzichte van hun staat in 

zichzelf, én in het waar oordeel van anderen zodanig waren. De doop verzegelt 

alleen uitverkorenen. 
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De zin van de vraag in het formulier van de doop. 

XXVI. 8. Het formulier van de doop vraagt de ouders en de getuigen: Of ze niet 

bekennen, dat hun kinderen in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van 

zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Om deze vraag wel te verstaan, zo 

merkt: 

 

(a) dat het formulier spreekt tot bondgenoten, en van hun kinderen. 

 

(b) Geheiligd zijn, wil niet zeggen, dat de kinderen nu in waarheid het beginsel van 

het geloof, van de wedergeboorte, en heiligmaking deelachtig zijn; ook niet, dat al de 

te dopen kinderen, en bijzonder dit mijn kind uitverkoren is, bekeerd en zalig zal 

worden; maar in ‘t gemeen dat de kinderen van de bondgenoten, uit kracht van 

het verbond met de bondgenoten en hun kinderen opgericht, de goederen 

deszelfs in recht hebben, en in bezitting zullen deelachtig worden, in 

tegenstelling van de kinderen van degenen, die geen bondgenoten zijn, 

dewelke geen beloften hebben in het Woord, latende de zaligheid, als ze jong 

sterven, aan de vrije en verborgene handelingen Gods, zonder het een of ander met 

fundament daarvan te kunnen zeggen.  

En omdat de kinderen van de bondgenoten niets vertonen dat voor of tegen is, zo 

hebben wij ze niet te onderscheiden, maar hen uit kracht van de belofte voor 

kinderen van God te houden, totdat zij het tegendeel vertonen. Zodat in Christus 

geheiligd te zijn is, deel te hebben aan Christus. 

 

(c) Geheiligd te zijn, is niet in een uitwendig verbond opgenomen te zijn, want daar is 

geen uitwendig verbond. De zaligheid des kinds, en niet iets uitwendigs, wordt 

van de ouders beoogd. De sacramenten zijn geen zegels van een uitwendig 

verbond, maar alleen van het genadeverbond, en tekenen en zegels van de 

rechtvaardigheid van het geloof; en ook het kind wordt bekend in Christus geheiligd 

te zijn, dat van geen uitwendig verbond gezegd kan worden. Ook wordt bekend dat 

het kind voor de doop geheiligd is, en daarom gedoopt moet worden; zo wordt het 

dan niet een bondgenoot door de doop, maar het was het al te voren, en te voren 

was er geen verbond, dan het verbond der genade. 


