DE DOOPVRAGEN IN DE LOOP DER TIJD
BIJ DE ERNSTIGE BIJBELONDERZOEKERS ONDER C.T. RUSSELL
EN BIJ DE JEHOVAHS GETUIGEN ONDER J.F. RUTHERFORD
EN ZIJN OPVOLGERS.
Hieronder een opsomming van de diverse doopvragen:
In de WT van 15 juni 1964, blz. 859 onderaan staan de doopvragen die br. C.T.
Russell stelde aan kandidaten voor de onderdompeling:
"1. Hebt u berouw van uw zonden en hebt u deze zo veel u kunt goedgemaakt,
en vertrouwt u op de verdienste van Christus' offer ter vergeving van uw zonden
en als basis van uw rechtvaardiging?
2. Hebt u zich volledig met alle vermogens die u bezit - talent, geld, tijd, invloed
- aan de Heer gewijd om getrouw in Zijn dienst gebruikt te worden, zelfs tot de
dood?"
Nadat de kandidaten bevestigend hadden geantwoord, zei hij: "Op basis van
deze belijdenis erkennen wij u als een lid van het Huisgezin des Geloofs en
verlenen wij u als zodanig de rechterhand der broederschap, niet in de naam van
enige sekte, partij of geloofsbelijdenis, maar in de naam van de Verlosser, onze
verheerlijkte Heer, en Zijn getrouwe volgelingen." - Zie The Watch Tower and
Herald of Christ's Presence van 15 mei 1913, bladzijde 159, kolom 2, onder het
kopje "Veelomvattende niet-sektarische vragen.
Andere sprekers over de doop volgden dit voorbeeld wanneer er kandidaten voor
de waterdoop waren.
In diezelfde WT van 15 juni 1964 op diezelfde blz.359 en de daaropvolgende
blz.360 staat: "In de uitgave van The Watchtower van 1 oktober 1942 verscheen
op de bladzijden 300 tot en met 302 een artikel met als titel "Doop" en dit artikel
besluit met de volgende verklaringen: "Alvorens tot de doop over te gaan, is het
juist dat u eerst de volgende vragen bevestigend beantwoordt om te kennen te
geven dat u deze stap met het Schriftuurlijke begrip ervan neemt en klaar bent
voor de doop als een toegewijde dienstknecht van de Heer die Hem volledig
verantwoording verschuldigd is:
1. Gelooft u in Jehovah God de Vader, dat 'redding Jehovah toebehoort' en dat
Christus Jezus zijn Zoon is in wiens bloed uw zonden worden afgewassen en door
middel van wie u redding van God verkrijgt?
2. Hebt u daarom uw zonden aan God beleden en gevraagd door bemiddeling
van Christus Jezus gereinigd te mogen worden, en hebt u u daarom van de
zonde en de wereld afgekeerd en u zonder voorbehoud aan God gewijd ten einde
zijn wil te doen?
Indien uw antwoord Ja luidt, getuigt dit ervan dat u de waterdoop in
gehoorzaamheid aan Gods wil waardig bent en ervoor in aanmerking komt."
De vragen die de doopkandidaten [volgens de genoemde WT in 1964] gesteld
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dienen te worden voordat zij tot de waterdoop worden toegelaten, werden in
gewijzigde vorm, opnieuw gepubliceerd in The Watchtower van 1 februari 1945
na het hoofdartikel over het onderwerp "Doop - Waarom?", namelijk op bladzijde
44, onder de kop "Vragen".
=================================================
In de Wachttoren van 15 September 1955, blz. 285, paragraaf 18, worden de
doopvragen van dat moment beschreven, nl. 1. Hebt gij voor het aangezicht van
Jehovah God erkend dat gij een zondaar zijt die redding nodig heeft, en hebt gij
voor zijn aangezicht erkend dat deze redding van hem, de Vader, uitgaat en door
bemiddeling van zijn Zoon, Christus Jezus, is? 2. Hebt gij u op grond van dit
geloof in God en in zijn voorziening voor redding, onvoorwaardelijk aan God
opgedragen om voortaan zijn wil te doen zoals hij deze door bemiddeling van
Christus Jezus en door middel van de Bijbel onder de verlichting van de heilige
geest aan u openbaart?
=================================================
Deze vragen blijven gesteld worden tot aan de datum van de Wachttoren van 1
juni 1985, blz. 30, waarbij geschreven wordt: "Aan het einde van de dooplezing
op het congres zullen de doopkandidaten in de gelegenheid zijn om vol begrip en
met diepe waardering antwoord te geven op twee eenvoudige vragen en aldus
bevestigen dat zij erkennen wat het inhoudt het voorbeeld van Christus na te
volgen. De eerste vraag luidt:
Heb je op grond van het slachtoffer van Jezus Christus berouw van je zonden en
heb je je aan Jehovah opgedragen om zijn wil te doe?
De tweede luidt:
Begrijp je dat je opdracht en doop je identificeren als een van Jehovah's
Getuigen, verbonden met Gods door de geest geleide organisatie?
Wanneer de kandidaten deze vragen met ja Hebben beantwoord, verkeren zij in
de juiste harte toestand om de christelijke doop te ondergaan.
=================================================
En nu komt daarin weer een update, een verandering:
(1) “Have you repented of your sins, dedicated yourself to Jehovah, and
accepted his way of salvation through Jesus Christ?”
(2) “Do you understand that your baptism identifies you as one of Jehovah’s
Witnesses in association with Jehovah’s organization?”
The new questions will be used starting with the baptism talks at assemblies and
conventions beginning the week of May 13, 2019. Elders should update the two
questions on page 209 in their copies of Organized to Do Jehovah’s Will.

