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BESTE OUDERS  

 

 

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind! 

Wat een wonder is het wanneer dat nieuwe leven in je 

armen ligt. Veel ouders beginnen in deze tijd zich ook te 

buigen over de vraag of ze hun kind willen laten dopen. 

Een ingrijpende beslissing die je niet zo maar even 

neemt. Met deze handreiking willen we jullie bijstaan in 

dat proces van bezinning.  

 

Je bent zelf waarschijnlijk ook gedoopt…. 

Als je nadenkt over de doop van 

je kind, denk je vast ook terug 

aan je eigen doop. Misschien heb 

je al belijdenis gedaan. Daarmee 

heb je gezegd: ‘ja, ik ben 

dankbaar dat mijn ouders me 

hebben laten dopen, ik wil ook 

zelf gedoopt zijn!’ Maar het kan 

ook dat je nooit zo hebt 

stilgestaan bij het feit dat je zelf 

gedoopt bent. En dat je, nu je 

overweegt om zelf te laten 

dopen, eigenlijk wordt stilgezet: wat betekent die doop 

voor mij? Waarom wil ik dat nu ook voor mijn kind?  
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Wat betekent de doop?  

Zo kom je uit bij deze vraag: wat betekent de doop 

eigenlijk? Bij de gesprekken voorafgaand aan de doop 

stellen we die vraag altijd aan elkaar. Hieronder een paar 

antwoorden van doopouders. Denk er alvast over na: 

 

‘Ik wil laten dopen, want je kind hoort bij God. Hij sluit er een 

verbond mee.’ 

 

‘Je voelt dat je God nodig hebt bij het opvoeden van je kind. En 

je wilt je kind grootbrengen met geloof.‘ 

 

‘Dopen is de zonde afwassen, waarom gebruik je anders water? 

In Gods ogen zijn wij rein door de band met Jezus Christus.’ 

 

‘Met de doop wordt ons kind ingelijfd in de gemeente, hij hoort 

dan bij Christus.’ 

 

‘Gedoopt zijn is als zo’n oud rood lakzegel op een brief. Dat 

zegel betekent ‘Van de Koning’. Dat betekent de doop ook.’  
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Waarom water? 

De doop symboliseert inderdaad de afwassing van 

zonden. Al hebben pasgeborenen zelf nog geen zonde 

gedaan, ze zijn wel met ons deel van een wereld verloren 

in schuld. En denk maar even na: hoe zou uit 

onvolkomen ouders een volmaakt kind geboren kunnen 

worden? Maar dankzij de doop worden onze kinderen in 

genade aangenomen: in Gods ogen zijn zij rein door de 

band met Jezus Christus die met de doop geschonken 

wordt.  

 

‘Ik sta in jullie plaats’ 

Ook Jezus heeft zich laten dopen. Maar Hij had toch geen 

zonde? Waarom liet Hij zich dan toch dopen? Hij is toch 

de enige die dat niet nodig had? Uit solidariteit met ons! 

Als Hij zich laat dopen, gaat Hij eigenlijk op onze plaats 

staan. Hij neemt het voor ons 

op, springt voor ons in de 

bres. Hij deed dat helemaal 

aan het begin van zijn missie 

die ongeveer drie jaar 

duurde: net alsof Hij ons het 

programmaboekje van zijn 

leven laat zien: ‘zo spring ik 

ook voor jou in de bres!’ Lees 

Mattheüs 3: 13-17.  
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Zegel of onderpand 

De doop is als een zegel. Vroeger kreeg een brief een 

zegel van de Koning mee. Weet je wel, die rode lak? Dan 

wist je zeker: die is van de Koning! Zo is de doop als een 

onzichtbaar zegel op ons voorhoofd: ‘van de Koning’. Of 

denk aan een onderpand. In een hotel kwam het wel 

eens voor dat ze je paspoort als onderpand vroegen. Dan 

wisten ze zeker dat je terugkomt om alles te betalen. Zo 

is ons door God de doop als onderpand gegeven: we 

weten zeker dat Hij eens zal terugkomen om ons geheel 

te verlossen.  

 

Dopen is knopen 

We kunnen het ook zo zeggen: dopen is knopen. Je knoopt 

het kind – of de volwassene natuurlijk – vast aan de Here 

Jezus Christus. Aan Hem zal het niet liggen, dat touw 

verbreekt Hij niet: een zware tros! Zowaar als je gedoopt 

bent, hoor je bij God. En Hij zal aan je blijven trekken. Of 

kunnen mensen het touw van hun kant doorsnijden? 
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Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest 

Iedereen weet dat we dopen in de naam van de Drie-

enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Altijd zo 

geweest. Maar ook altijd moeilijk! Wat is nou de Drie-

eenheid? Zie het zo: het is één God die op drie 

verschillende manieren met je bezig is. Als Vader schept 

Hij je, als Zoon redt Hij je, als Geest wil Hij 

je nieuw maken, vervullen, in je wonen. 

Dus het is ‘boven’, ‘naast’ en ‘in’. God boven 

je schept je, God naast je tilt je op als je 

gestruikeld bent, God in je vervult je.  

 

 

Moeten we allebei gelovig zijn? 

Het komt wel voor dat maar één ouder gelovig is. Kun je 

dan laten dopen? En hoe gaat het dan met de ouder die 

zelf niet zo sterk gelooft? In de Hoeksteen vinden we het 

heel belangrijk dat één van de ouders gelooft. Wij zijn 

verder heel gastvrij voor de andere ouder en betrekken 

hem of haar er graag bij. De voorbereidende gesprekken 

worden vaak extra levendig door hun vragen! Dus voel 

je welkom! En er zijn trouwens ook gespreksgroepen in 

de kerk voor mensen die weinig van het geloof afweten, 

een soort ‘beginnerscursussen’.  
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Geschenk én opgave  

Als je je kind laat dopen, is dat 

allereerst een groot geschenk: Gods 

Naam wordt verbonden met je kind! 

Maar het is ook een opgave: er 

wordt aan je gevraagd of je je kind 

wilt voorgaan op de weg die Jezus 

Christus is gegaan. Dus leven als 

leerling van Jezus Christus! Bezield 

door zijn Geest, de Heilige Geest!  

 

 

Paulus heeft het over dit soort dingen als hij spreekt over 

de doop als een sterven met Jezus en een opstaan met 

Jezus (Romeinen 6). Hij bedoelt dan dat we dankzij de 

doop een nieuw leven gaan leiden. De Geest zet ons aan 

om echt te breken met de oude machten die over ons 

willen heersen. Denk aan de afgoden van succes, macht, 

geld en seks. Daar investeren we nu niet meer in: die 

machten zetten we niet meer op de troon. We leven nu 

voor Jezus, die zijn leven voor ons gaf! Misschien vind je 

deze woorden een maatje te groot voor jou? Dat is toch 

alleen voor super gelovigen? Aan de andere kant: ja, 

Jezus Christus daagt ons inderdaad uit. Ook jou! Hij 

spreekt ook jou aan om leerling van Hem te worden, 

dienaar van de grote koning! Wie ben jij? Waar sta jij?  
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De kerk 

Als we echt zijn leerling willen zijn, is de gemeenschap 

van de kerk heel belangrijk. Om het met een vergelijking 

te zeggen: een kooltje dat je uit het haardvuur haalt, 

dooft heel snel. In het haardvuur blijven ze branden! 

Precies zo ervaren veel mensen dat door actieve 

deelname aan de erediensten het vlammetje van hun 

geloof brandend blijft! En juist dan kun je het goed 

doorgeven aan je kind: je gaat het geloof en de vreugde 

daarvan steeds meer ontdekken én voorleven. Zo is dan 

de Heilige Geest in ons en door ons werkzaam, ook bij 

jou. Hij heeft het beloofd! 
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GGG 

Wij denken in dit verband ook aan het belang van 

Groeigroepen. Gemeente Groei Groepen (GGG) zijn 

kleine groepen die om de paar weken samenkomen in de 

huiskamer. Samen groeien in geloof en gemeenschap! Je 

zou daarbij ook avonden kunnen wijden aan thema’s 

rond geloofsopvoeding. Leren van elkaar, elkaar 

bemoedigen! En niet te vergeten: ook gewoon plezier 

hebben met elkaar. Voor meer info over de GGG zie bv. 

de website. 

 

 
 

Tot slot….  

Hopelijk heb je hier wat aan gehad. Er zijn vast ook weer 

andere vragen opgeroepen. Dat is alleen maar goed: op 

de voorbereidingsavond kun je al je vragen ter sprake 

brengen! Schaam je niet, ook niet over je twijfels en 

onzekerheden! Breng ze in, je bent vast niet de enige! Dat 

komt het gesprek alleen ten goede! Openheid is kostbaar. 
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Een dooptraject: waarom? Dit is de achterliggende 

gedachte: het verlangen en ons aanhoudende gebed 

dat onze gedoopte kinderen eens zullen beamen al 

wat ze met hun doop hebben gekregen. Dat ze 

leerlingen van Jezus mogen worden, belijdende 

christenen. Nooit was dat vanzelfsprekend, maar in 

onze tijd ervaren we dat misschien nog 

nadrukkelijker, want de jeugd leeft in een cultuur 

waarin ongeloof de norm is, geloof de uitzondering. 

Met dit dooptraject willen wij dan ook ouders en 

jeugd optimaal bemoedigen en steunen: de ouders 

steunen bij het vervullen van hun doopbelofte, de 

jeugd helpen bij het gaan verstaan én beamen van 

hun doop. Want de Heer zegt: ‘niemand kan het 

koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren 

wordt uit water en geest.’ (Joh. 3: 5) 
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DOOPTRAJECT  

als handreiking bij de opvoeding en ter 

versterking van de onderlinge band 

 

1- Voorbereidingsavond, Doop en doopnagesprek 

 

2- Ontmoetingen en vieringen rond geloofsopvoeding  

- Avond na 2 jr: BIDDEN en ZINGEN met je kind 

  

- Avond na 4 jr.: oa. KINDERBIJBELS/ info nevendienst 

 

- Viering na 5 jr: DIENST met DOOPGEDACHTENIS  

 

- Avond na 7 jr: JE KIND GAAT OP INTERNET  

 

- Viering na 8 jr: OVERSTAPDIENST  

 

- Viering na 9 jr: DIENST met DOOPGEDACHTENIS  

 

- Avond rond 10 jr: SEKSUELE opvoeding (met prof)  

 

- Avond rond 13 jr: ouders met PUBERS (met prof) 

 

(De laatste twee avonden telkens om en om in januari: 

ene jaar seksualiteit, andere jaar pubers: alle ouders 

steeds welkom.) 


