
 

Binnen het christendom is het doopsel of de 

doop het sacrament van de christelijke initiatie. 

De dopeling wordt besprenkeld met doopwater, 

of ondergedompeld in een bad. Na het doopsel 

mag je in sommige kerkgemeentes deelnemen 

aan andere sacramenten, zoals de communie. 

Tot de Reformatie voltrok de doop zich aan de 

‘duivelse’ westkant van de kerk. Daar stond dan 

een doopvont dat meestal gemaakt was van 

brons of steen. Na de doop verliet de dopeling 

de kerk aan de oostzijde, de godszijde van de 

kerk. In 1992 vond men aan de westkant van de 

middeleeuwse Jacobuskerk in Feerwerd de 

restanten van een doopvontfundament. Dit is 

een bijzondere vondst die in Groningen bijna 

nooit eerder is voorgekomen. 

Volgens de vroegchristelijke kerkleer ging 

iedereen die niet was gedoopt rechtstreeks naar 

de hel. Uiteindelijk vond men dit te hardvochtig 

voor de vele kinderen die al stierven voordat ze 

gedoopt konden worden. Voor deze kinderen 

creëerde de katholieke kerk in 593 een gulden 

middenweg. Ongedoopte kinderen gingen niet 

naar de hel, naar het voorgeborchte: een plek aan 

de rand van de hemel waar de kinderen gelukkig 

en sereen waren, maar de directe aanschouwing 

van God moesten missen. In 2007 werd het 

voorgeborchte weer afgeschaft omdat nu gedacht 

wordt dat iedereen die een rechtvaardig leven 

heeft geleid, wordt toegelaten in de hemel.
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Het doopvontfundament in Feerwerd is rond en 

gemaakt van rode baksteen. Bovenop dit fundament 

stond vroeger een sokkel waarop de doopvont 

rustte. Toen de kerk van Feerwerd werd ingericht 

voor de protestantse eredienst raakte het katholieke 

vont in onbruik. De meeste bronzen doopvonten 

werden omgesmolten, terwijl stenen doopvonten op 

andere plekken werden teruggevonden. Ze kregen 

vonten een profane functie als plantenbak in de tuin 

of als blusbak in een smederij. Het fundament van 

de doopvont is na bestudering in 1992 weer afgedekt 

met vloerplanken.  
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