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Dooponderwijs
Jezus zei: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan
alles wat ik jullie opgedragen heb.” Mat. 28:19-20a
Onze Heer heeft de doop dus een belangrijke plaats gegeven in de bouw van zijn Koninkrijk.
In de doop beelden we uit dat God mensen wil reinigen en ons wil losmaken van elk kwaad
dat we doen of dat ons overkomt. De doop wijst ons er ook op hoe God ons opnieuw
geboren laat worden. Hij geeft ons een nieuw leven dat nooit ophoudt.
We dopen niet alleen met water, maar ook met woorden: ‘in de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest’. De drie-enige God legt zijn naam op ons. Dat is een groot
voorrecht.
Als je de Naam van de Vader draagt, ben je bij God zelf kind aan huis en zal Hij over je
waken.
De naam van de Zoon verzekert je dat Jezus in zijn lijden en sterven aan het kruis ook jouw
fouten gedragen heeft. God spreekt je vrij. Het zit goed tussen God en jou.
Gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest betekent dat God heel dicht bij je wil
wonen. Zo geeft God je een nieuw leven. Zijn Geest spreekt je aan, wijst je de weg en stelt je
in staat om Jezus steeds meer na te volgen.
De doop blijft gedurende heel ons leven van kracht. Als wij verkeerde keuzes maken, houdt
Gods liefde toch niet op. We hoeven niet te twijfelen aan Gods genade. Gods band met ons
is voor altijd. Reden genoeg om dan weer het goede te kiezen.
We dopen ook de kinderen van gelovigen, omdat het goede nieuws van Jezus geldt voor
ieder mens, ook voor de jongsten. Al tegen Abraham sprak God: “Ik sluit een verbond met
jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal
jouw God zijn en die van je nakomelingen.” Gen. 7:17 Jezus zelf riep de kinderen tot zich,
omarmde hen en zegende hen. Hij is het die ons verzekerde: “Wie niet als een kind
openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.” Mar. 10:15
Presentatie
v.:
Ouders:
v.:
Ouders:
v.:

NAAM VADER en NAAM MOEDER, verlangen jullie dat jullie kind gedoopt
wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
Ja, dat verlangen wij
Met welke namen zal jullie zoontje/dochtertje gedoopt worden?
VOLLEDIGE NAAM DOPELING
Mogen deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand.

Doopgebed
Geloofsbelijdenis (gesproken of gezongen)
Geloften van de gemeente
v.:
Gemeente,
wilt u NAMEN DOPELING
naar uw vermogen
helpen groeien in dit geloof
en wilt u hem/haar helpen
Christus na te volgen?
G.:
Ja, dat willen wij
Geloften van de ouders
v.:
Nu jullie in dit geloof jullie kindje laten dopen, vraag ik jullie als ouders van NAAM
DOPELING:


Geloven jullie het goede nieuws van Gods genade in Christus Jezus, zoals dat in de
Bijbel staat en door de gemeente zojuist is beleden?



Belijden jullie dat dit kindje, hoewel hij/zij met ons deelt in zonde, schuld en oordeel,
in Christus geheiligd is, een kind van Gods verbond, en als teken daarvan de doop
ontvangt?



Beloven jullie hem/haar die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te
omringen en hem, met de gaven die God jullie heeft gegeven, voor te gaan op de
weg van Jezus Christus?

Ouders FAMILIENAAM, VOORNAMEN OUDERS, wat is daarop jullie antwoord?
Ouders:

Ja

(Eventuele partnervraag: Stem je in met de keuze van je man/vrouw om jullie kind zo te
laten dopen en wil je hem/haar, voor zover dat mogelijk is, steunen bij zijn/haar opvoeding
in de geest van het Evangelie? Wat is hierop jouw antwoord?)
Doopbediening
v.:
Naar Jezus’ woord wordt de mens herboren uit water en geest. In Zijn naam dopen
we met water, opdat de Geest van Jezus het leven van dit kind mag bezielen:
NAMEN DOPELING
Ik doop je
In de naam van de Vader
En de Zoon
En de heilige Geest

Onder handoplegging:
v.:
Je bent een kind van God, NAAM DOPELING
gevolgd door uitspreken van een dooptekst.
Overhandiging doopkaars en doopkaart door ouderling van dienst
“Jezus is het licht van mensen. NAAM DOPELING, laat je door Hem aansteken: wees
licht en warm, zodat de mensen in jou iets vermoeden van wie God is. Leef daarom
als een licht in de wereld, als een verkwikkend vuur onder de mensen, als een vonk
van Zijn liefde.”
De ouderling van dienst spreekt bovenstaande tekst uit, steekt de doopkaars aan de
paaskaars aan, en geeft de brandende doopkaars aan de doopouders.
Overhandiging presentje namens de kinderen
Verwelkoming door gemeente
v.:

g.:

v.:

Gemeente,
draag hem/haar/hen die gedoopt is/zijn,
[evt: NAMEN DOPELINGEN] in uw gebeden,
en ga met hem/haar/hen de weg van het Koninkrijk.
Welkom, kind van God.
Welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
We zingen het gezin toe met Gez. 434:2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw
leven (of een andere passend vers, e.g. NLB 794)

