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1.Inleiding 

Beste ouder, aankomend ouder, 

 

Deze brochure wil je helpen bij de bezinning op de doop. Opzet is allereerst je meer  

inzicht te geven in de betekenissen van de doop. Vragen die daarbij kunnen ontstaan, of 

die misschien al wel bij je leven, komen ook aan de orde. 

Daarnaast tref je een presentatie aan van de gang van zaken in een kerkdienst waarin de 

Heilige Doop bediend worden. Voorbeelden van zo’n orde van dienst zijn in de bijlagen 

van deze brochure toegevoegd. 

E.e.a. komt het meest tot z’n recht als je het thuis eerst eens leest. Tijdens de 

doopcatechese zal er ruimte zijn om hierover met elkaar en met de voorganger in 

gesprek te gaan. 

Graag wens ik jou/jullie een goede voorbreiding op de doop van jullie kind toe. 

Namens de kerkenraad, 

Ds. E.H. Egberts



2.Om in het thema te komen 

Onderstaand lied is gezang 337 uit het Liedboek der Kerken (de gezangen 331 t/m 340 

zijn liederen die over de doop gaan). In dit lied zijn verwijzingen te vinden naar 

bijbelverhalen. Deze bijbelverhalen gaan over ‘water’. Later zullen we zien dat ze iets te 

maken hebben met de betekenis van de doop. Om in het thema te komen nodig ik je uit 

om de tekst van gez. 337 te lezen. Ga vervolgens eens na of je de verwijzingen naar de 

bijbelverhalen vinden kunt. Hoeveel ontdek je er? Welke rol speelt het water in de 

bijbelverhalen die in dit lied aan de orde komen? 

Je kunt dit individueel doen, of in een kleine groep. Bespreek de resultaten met de 

andere groepsleden. 

 

2.Want al het water wast niet af, 

dat wij verzinken in dit graf, 

tenzij de duif die nederdaalt 

ons uit den hoge vrede haalt. 

 

3.Tot ondergang zijn wij gedoemd, 

als God ons niet bij name noemt, 

maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 

door 't water van de doodsjordaan. 

 

4.Wij staan geschreven in zijn hand, 

Hij voert ons naar 't Beloofde Land. 

Als kinderen gaan wij zingend voort. 

De Vader is het die ons hoort. 

 



5.Met Noach en zijn regenboog, 

Mozes die uit Egypte toog 

en Jona uit het hart der zee, 

bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 

 

6.Naäman, nu niet meer onrein, 

mag onder uw beminden zijn. 

Ja, alle volken zijn in tel 

bij U, o God van Israël! 

 

7.Gij heft de aarde aan het licht 

door diepte heen en door gericht, 

eens zal zij bloeien als een roos, 

een dal van rozen, zondeloos!



3.De betekenis van de doop: achtergronden in het Oude Testament 

De doop lijkt op het eerste gezicht alleen in het Nieuwe Testament aan de orde te 

komen. De eerste duidelijke verwijzing aan de doop vinden we in de verhalen over 

Johannes de Doper (bijv. Matteus 3: 6). Jezus gaf zijn leerlingen bij zijn Hemelvaart de 

opdracht om te dopen: ‘…maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam 

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ (Mat.28: 19). 

In het Oude Testament wordt nergens iets beschreven dat ‘doop’ genoemd wordt. Toch 

kunnen we niet om het Oude Testament heen als we op zoek gaan naar de betekenis van 

de doop. Vermoedelijk liggen de wortels van de christelijke dooppraktijk in het Oude 

Testament. Water werd in Israel gebruikt bij diverse godsdienstige rituelen (bijv. 

Leviticus 15). Bij ‘onreinheid’ (niet pas God passend) diende de gelovige Israëliet zich te 

wassen met water. Waarschijnlijk zijn de stenen watervaten waarvan sprake is in het 

bekende verhaal over de bruiloft te Kana (Johannes 2), een soort inrichting geweest voor 

dergelijke rituelen. Een berichtje hierover op de website www.bijbelseplaatsen.nl 

vermeldt recente vondsten van dit soort watervaten door archeologen: 

Ritueel bad gevonden 

Wat men nu gevonden heeft zijn de overblijfselen van een ritueel bad waarvan de trap nog 

duidelijk aanwezig is. Men heeft dit bad opgegraven in het westelijk deel van de huidige 

Arabische plaats Kfar Kana in Galilea. Wellicht was dit ook de plek waar de Joden het water voor 

de reinigingsvaten uit geput hebben die vermeld worden in Johannes 2. Het gaat hier om een 

nederzetting die zevenhonderd jaar lang heeft bestaan in de hellenistische, Romeinse en 

Byzantijnse periodes. Ook zijn huishoudelijke voorwerpen ontdekt en tal van  ruïnes. 

 Na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus en de opstand van Bar Kochba in 

132 tot 135 vluchtten vele Joden uit Judea naar Galilea. Families van priesters vestigden zich 

toen in een aantal Galilese steden en bleven de baden gebruiken voor rituele wassingen.  

Daarnaast is er in het Oude Testament sprake van een betekenis van ‘water’ die licht 

werpt op de doop. De Bijbelverhalen die jullie in de voorafgaande paragraaf opspoorden 

n.a.v. gez. 337 zijn daarvan voorbeelden. We lopen er een paar langs: 

1.schepping en vloed (Genesis 1 en 7 e.v.). Water staat in de bijbel voor chaos en dood. 

Een van de eerste dingen die God volgens het scheppingsverhaal doet is het water 

verdrijven. Er ontstaat land: de basis voor menselijk leven. De vloed ten tijde van Noach 

bedreigt het leven, de aarde lijkt terug te vallen in de oertoestand. Noach en de zijnen 

dobberen in hun drijvende doodskist (want dat was de ark) op de vloed. Ze zijn daarmee 

symbool voor het volk van God dat Hij redt van de dood, en toekomst geeft. 

2. Jona. De 3 (!) dagen die Jona in de vis verblijft zijn symbool voor de dood. Jona dreigt 

ten onder te zullen gaan in het water, maar God houdt hem in leven. Ondanks zijn 

ongehoorzaamheid krijgt hij een nieuwe kans. 

Hecht je waarde aan de symboliek van het getal 3 zoals we die in Jona 

tegenkomen? Zie je een verband met het Nieuwe Testament? 

3.Het water van de Schelfzee (Exodus 14). Als Israel uit Egypte trekt o.l.v. Mozes heeft 

het op zeker moment het leger van de Farao in de rug, en het water van de Schelfzee 

voor zich. Een angstige situatie. Het pad door het water van de zee dat ontstaat is voor 

het volk de toegang tot het Beloofde Land. Het leger van de Farao wordt echter 

verzwolgen door de zee. Zo mag een mens door het water van de dood op weg gaan 

naar Gods toekomst. 

http://www.bijbelseplaatsen.nl/


Ken je verhalen uit het Nieuwe Testament waarin we een vergelijkbare 

symbolische betekenis van het water tegenkomen? 

Notities: 



4.De betekenis van de doop: achtergronden in het Nieuwe 

Testament 

Het meest diepzinnige wat in het Nieuwe Testament over de doop geschreven is vinden 

we in Romeinen 6: 

1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 

2 Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen 

leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 

4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht 

van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn 

dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan 

met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we 

mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de 

zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem 

zullen leven, 9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De 

dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een einde te maken aan 

de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf 

zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus 

niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 

 

In dit gedeelte legt Paulus uit dat we door de doop a.h.w. ‘begraven’ zijn in de dood van 

Jezus. En met Hem zijn we door de doop uit de dood opgestaan. We hebben dus in Jezus 

een nieuw leven ontvangen. Daar moeten we dan ook vorm aan geven, en niet langer 

zondigen. 

De doop laat a.h.w. zien wat er met Jezus gebeurd is: Hij is gedood en begraven. Dat 

laten we zien in de doop door een mens onder te laten gaan in het water. Het water is 

immers symbool voor dood en chaos. Maar Jezus is opgestaan uit de dood. En zo verrijst 

diezelfde mens ook weer uit datzelfde water: fris, gereinigd, herboren. Daarmee wordt 

uitgedrukt dat Jezus uit de dood is opgestaan en als eerste nieuw leven ontvangen heeft. 

De doop verbindt ons dus a.h.w. met Jezus. Ons wordt in de doop beloofd dat wat met 

Hem gebeurd is (dood, begraven en opgestaan voor een nieuw leven) ons deel zal 

worden. Let op dat het om een belofte gaat: wij mensen moeten de weg gaan die Jezus 

gegaan is. Hoe mooi en puur een pasgeboren kind ook is, je weet dat het ook als mens  

geboren is. Het is mens, volop en mooi. Maar het zal pas in Gods Koninkrijk ten volle de 

mens zijn die God bedoeld heeft: niet langer sterfelijk, niet langer ten prooi aan ziekte, 

verdriet en zonde. 

Geloof betekent ook in dit verband: vertrouwen. Je reist door het leven met de belofte, 

met het Woord van God. Je mag vertrouwen hebben, ook als de dood dichterbij lijkt dan 

het leven. 



5.Nog meer over de betekenis van de doop 

5a.Andere betekenissen van de doop 

-De doop als reiniging. Dit is al aangestipt in de paragraaf waarin we het verband tussen 

de christelijke doop en het Oude Testament bespraken. Hierbij wordt soms het begrip 

‘erfzonde’ gebruikt. Daarbij gaat het over de idee dat een mens geboren wordt met de 

last van zonde en dood. Dit roept ook weerstand op: hoe kun je over de schuld van een 

pasgeborene spreken?  

Hoe beleef en ervaar jij dit? Denk je dat onderwerpen als ‘schuld’ en ‘zonde’ licht 

kunnen werpen op de betekenis van de doop? 

Bedenk hierbij dat de doop een belofte is voor de toekomst: de doop herinnert je eraan 

dat het verkeerde wat in je leven zal gebeuren door de genade van God weggewassen 

wordt. 

-Doop en verbond. God verbindt zich met mensen. Met zijn volk Israel sloot hij een 

verbond. Hij verbond zich met Noach, met Abraham. Daarbij hoorden rituelen. Het 

verbond met Israel had ook een merkteken: de besnijdenis. Jezus spreekt bij de 

instelling van het avondmaal over ‘een nieuw verbond’ (Lukas 22: 20). Avondmaal en 

doop zijn de merktekenen van dit nieuwe verbond. Zij vertellen in eenvoudige maar 

diepzinnige beelden het verhaal van persoon en werk van Jezus Christus. 

De gedachte van een verbond herinnert ons eraan dat God zich verbindt met mensen. Er 

vormt zich een groep volgelingen, met God verbonden: de gemeente. 

Is dit voor ons lastig vandaag de dag? In onze cultuur viert immers het 

individualisme hoogtij. Hoe beleef jij dit? 

-De weg van Jezus. Door de doop wordt een mens op de weg van Jezus geplaatst. Hijzelf 

werd aan het begin van zijn weg gedoopt door Johannes, in de Jordaan. 

-Dankbare ouders. In de bijbel lezen we dat Jozef en Maria met de pasgeboren Jezus 

naar de tempel gingen om hem naar Joods gebruik te laten besnijden. Dat ‘gaan naar de 

tempel’ drukt ook iets uit van de erkenning dat een kind een geschenk van God is, 

waarvoor dankbaarheid past. 

 

5b.Wat de doop niet is 

Vertederend moment 

Met alle respect: maar we vervlakken de betekenis van de doop als we de doop vooral 

zien als een vertederend of romantisch moment. De doop maakt geen deel uit van ‘de 

roze wolk’ (zo die al reëel is). Het is een ernstige zaak (in de betekenis van: serieus. Dat 

is niet hetzelfde als ‘somber’!). Je legt als ouders geloften af, staande voor God en zijn 

gemeente. Het is goed om je daarvan bewust te zijn. Ik bedoel niet je daarmee angst 

aan te jagen, integendeel: in de doop schetst God ons de belofte van een goede 

toekomst waarvoor hij ons bestemd heeft: nieuw leven. Daarbij verwijst de doop echter 

ook naar de (lijdens)weg die Jezus ging om die toekomt voor ons te ontsluiten. Dit, en 

jouw geloften maken de doop tot een goed maar ernstig/serieus moment. 

Magisch moment 

Sommige mensen verwachten op plechtige momenten in het kerkelijk leven (bediening 

doop, huwelijksviering etc.) een bijzondere ervaring. Hoewel er alle ruimte is voor 

beleving en emotie tijdens een doopviering lijkt dit toch geen verstandig uitgangspunt. 



De ‘werking’ van de doop is een samenspel tussen God en zijn gemeente. God neemt het 

eerste Woord, legt een belofte af. Nu ben jij aan het woord. Hoe ga je vorm geven aan je 

gelofte, uitgesproken bij de doop van je kind? Betekenis en uitwerking van de doop zijn  

ook daarvan afhankelijk. Dit perspectief lijkt me belangrijker dan de verwachting van een 

soort magisch moment tijdens de doopviering.  

Historisch gegeven 

Als de doopkaars in de la gelegd wordt met familieherinneringen, en de doop nauwelijks 

besproken wordt na de doopzondag, dan is de doop niet meer dan een aantekening in de 

kerkelijke administratie, een historisch gegeven, iets dat ooit gebeurd is. Dat is niet de 

bedoeling van de doop. De doop ‘werkt’ pas als je er regelmatig bij stilstaat, als het voor 

jou als ouder en voor je kind ook het begin is van een weg die naar Gods toekomst voert. 

Toegangskaartje voor de hemel 

De doop geeft geen status of voorrechten, niet in de kerk, en ook niet in het Koninkrijk 

van God. Johannes de Doper waarschuwde de godsdienstige elite van zijn tijd tegen dit 

soort gedachten (Mat. 3: 9). De doop is het Woord van God – Hij alleen is rechthebbend. 

De doop is dus niet ons ‘bezit’.



6.Vragen rondom de doop 

6a.Ook kinderen? 

De vraag of kinderen ook gedoopt mogen worden staat weer volop in de belangstelling. 

In evangelische kring en in Pinkstergemeenten wordt deze vraag nogal eens ontkennend 

beantwoord (ook in de P.K.N.). 

Deze discussie is niet nieuw. Al tijdens de Reformatie (ca. 1550) speelde dit. De Friese 

pastoor Menno Simons maakte zich los van de Rooms Katholieke Kerk. Al predikend trok 

hij door Noord-West Europa. Hij verwierp de kinderdoop. Zijn volgelingen worden 

Mennonieten genoemd. De gemeenten die hij stichtte werden vaak vervolgd, ook door 

Protestantse overheden. Overigens werd dit ook veroorzaakt doordat de voorlopers van 

Menno Simons vaak zeer radicale en revolutionaire ideeën hadden en het geweld lang 

niet altijd schuwden. Later vestigde zich een grote groep Mennonieten in Noord Amerika, 

waar godsdienstvrijheid heerste, en waar ze nog altijd grote kerkgenootschappen 

vormen. Wereldwijd worden in deze kringen nog dialecten gesproken met sterke 

invloeden van het Nederlands en het Duits (o.a. in Paraguay en Brazilië). 

Ken je de naam van een bekende beweging onder de Mennonieten in de V.S., die 

de oude leefwijze in stand wil houden? 

In Nederland was de invloed van de zogenaamde ‘Anabaptisten’ (‘Wederdopers’, omdat 

in deze kring de kinderdoop niet erkend werd) groot, tot ca. 1700. Het kleine 

kerkgenootschap van de Doopsgezinden gaat terug op deze beweging. 

In kringen waar men de doop aan kinderen afwijst wordt de doop vooral gezien als 

geloofsdoop. Je mag gedoopt worden als je gelooft, en bereid bent dat te verwoorden 

(getuigenis). Kinderen, en zeker zuigelingen, worden geacht daar niet toe in staat te zijn. 

De afwijzing van de kinderdoop maakt de doop tot een doop op bekering. Verzet tegen 

de volkskerk, waarin volgens tegenstanders klakkeloos en automatisch gedoopt wordt 

speelt ongetwijfeld ook een rol bij de afwijzing van de kinderdoop. 

In de P.K.N. en in de Gereformeerde traditie houdt men vast aan de bediening van de 

doop aan kinderen. Bekering en geloof van de dopeling worden niet gezien als 

voorwaarden voor de doop. God heeft het eerste Woord: hij komt niet pas aan het woord 

nadat een mens gesproken heeft. God zegt niet pas ‘ja’ tegen een mens wanneer die 

mens ‘ja’ tegen God heeft gezegd. In de bediening van de doop aan een pasgeboren kind 

wordt zichtbaar dat God het eerste Woord heeft in een mensenleven. En dat Woord is 

een belofte. Ook voor deze mens, die niet of nauwelijks weet heeft van de wereld om 

hem/haar heen, gloort een nieuwe toekomst op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Dat Woord is daarom ook een uitnodiging (geen garantie): een uitnodiging om in het 

leven ‘ja’ te zeggen op het Woord van God – bevestigend te antwoorden. 

 



Juist het feit dat een pasgeboren kind geen weet heeft van de betekenis van de doop is 

zo betekenisvol. God kent ons al bij name in de moederschoot (Psalm 139). Hij is ons ver 

vooruit. Gelukkig maar! 

Uiteraard is het antwoord van een mens op Gods uitnodiging Hem te volgen van groot 

belang. De kerk geeft dat vorm in het ritueel van de openbare belijdenis. Zie belijdenis 

maar als het antwoord op je doop. Maar ‘ja’ zeggen op Gods Woord in jouw leven is geen 

zaak van je belijdenis alleen. Het gaat daarbij om heel je hart en heel je leven. Belijdenis 

afleggen is daarom een moment waarmee je het onderricht van de kerk (catechisatie) 

afsluit, en in het midden van de gemeente getuigt van je geloof. En ook niet meer dan 

dat. 

Stel dat een mens pas gedoopt zou mogen worden als hij/zij in staat is om 

‘bewust’ te geloven, en daartoe een persoonlijke keuze heeft gemaakt. Dan doemt 

de vraag op hoe dat beoordeeld moet worden – is een 16-jarige nog een kind? Of 

(soms) volwassen genoeg om een dergelijke keuze te maken? Is het geloof van 

kinderen juist niet een voorbeeld voor volwassenen? (Marcus 10: 15). Zijn 

volwassenen (altijd) in staat om een bewuste keuze te maken? Hoe zit dat met 

mensen die een verstandelijke beperking hebben? Wat denk jij? 

Vaak wijzen tegenstanders van de kinderdoop op het feit dat in de bijbel de doop van 

kinderen niet beschreven wordt, maar uitsluitend de doop van volwassenen. Daarbij 

dienen we ons wel te realiseren dat het Nieuwe Testament slechts 2 decennia omvat. Het 

Bijbelboek Handelingen en de brieven van Paulus beschrijven dus iets van het leven in de 

eerste jaren van de eerste gemeenten. Het gaat daarbij om de start van de christelijke 

kerk, op basis van bekeringen. Bedenk daarbij dat in de Protestantse traditie de doop 

van volwassenen op hun bekering beslist niet afgewezen wordt. Gelukkig worden ook in 

onze gemeente volwassenen gedoopt! 

Overigens  wordt een kind nadat het de doop ontvangen heeft dooplid van de kerk. Een 

volwassene die gedoopt wordt, wordt gedoopt op zijn/haar belijdenis en wordt dus 

‘automatisch’ belijdend lid van de kerk. 



6b. Doop en belijdenis 

In de voorafgaande paragraaf heb ik het thema belijdenis al aangeroerd. In aanvulling 

daarop wil ik in deze paragraaf nog een aspect van de doop in relatie tot belijdenis 

bespreken: het feit dat in onze traditie van je verwacht wordt dat je belijdend lid bent als 

je je kind wilt laten dopen. 

De verschillende gemeenten die tot de Protestantse Kerk behoren verschillen in dit 

opzicht van elkaar. Van oudsher geldt in de Hervormde gemeenten niet de regel dat 

ouders belijdend lid moeten zijn als zij hun kind willen laten dopen. In de Gereformeerde 

traditie is dit wel de regel (dus ook Christelijk Gereformeerd, Nederlands Gereformeerd, 

Gereformeerd Vrijgemaakt etc.). De achtergronden hiervan moeten we zoeken in de 19e 

eeuw, toen de Gereformeerden zich afsplitsten van de Hervormde Kerk (of eruit gezet 

werden). In Gereformeerde kring groeide het verzet tegen de brede volkskerk die de 

Hervormde Kerk toentertijd was. Er was kritiek op de prediking, men vond dat die afweek 

van bijbel en belijdenis. Er was vooral veel zorg om het vervagen van het belijdend 

karakter van de kerk. 

De zelfstandig geworden Gereformeerde kerken en gemeenten hechtten veel waarde aan 

het belijdend karakter van de kerk. Mede daarom werd de regel ingevoerd dat 

doopouders belijdend lid dienen te zijn van de kerk: men wilde geen al te ruime en 

‘gemakkelijke’ dooppraktijk. Doopouders dienden eerst het onderricht van de kerk af te 

ronden, en daar positief op te reageren, voordat hun kind gedoopt kon worden. Daarbij 

bleef men vasthouden aan de kinderdoop: God heeft het eerste Woord. Ouders hebben 

echter veel invloed op een kind. En daarom verwacht de kerk van doopouders dat zij zich 

serieus inzetten voor de geestelijke vorming van hun kind. 

Inmiddels zijn de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken gefuseerd tot de P.K.N. 

(2004). De tegenstellingen uit de 19e eeuw leven niet of nauwelijks meer. De gemeenten 

in de P.K.N. bepalen zelf hun beleid in deze. Onze gemeente handhaaft de verwachting 

dat tenminste 1 doopouder belijdend lid is. Daarbij wordt overigens regelmatig de 

gelegenheid gegeven om belijdenis af te leggen in de dienst waarin je kind gedoopt 

wordt. Uiteraard betrekken we de ouder die geen belijdend lid is bij de bediening van de 

doop. Deze kan ook een belofte afleggen. Dit kun je desgewenst het beste met je 

predikant bespreken.



7. De bediening van de Heilige Doop in een eredienst 

7a.Liturgie of orde van dienst 

Veelal wordt rondom de bediening van de doop gebruik gemaakt van een doopformulier. 

Het klassieke doopformulier dat in onze kerken decennialang gebruikt werd, en nog 

gebruikt wordt, tref je aan in de bijlage van deze brochure (8a). Daarbij ook de 

doopgeloften en het doopgebed. Dit klassieke formulier was opgenomen in ‘de katern bij 

het Liedboek’ zoals die veel gebruikt werd in de Gereformeerde Kerken. 

Modernere varianten uit het Dienstboek (2004) en de proeve tot het Dienstboek zijn ook 

in de bijlagen opgenomen (8b en 8c). In overleg met de voorganger en (eventueel) 

andere doopouders wordt bepaald welk formulier gebruikt wordt. Het klassieke formulier 

legt nadruk op de zondige natuur van de mens en de noodzakelijke bekering. Modernere 

formulieren besteden hier minder aandacht aan. Het formulier uit de Proeve schetst 

vooral de achtergronden uit de bijbel. Net als in gez. 337 wordt in dit formulier vaak 

verwezen naar Bijbelverhalen over water. De varianten uit het Dienstboek bevatten veel 

minder uitleg over de doop. 

Het gedeelte in de orde van dienst waarin de doop bediend wordt ziet er dan (globaal) als 

volgt uit: 

Presentatie van de doopouders en de dopeling door de voorganger (voorstellen aan de 

gemeente) 

Lezen van het doopformulier 

Lied (eventueel) 

Naamgeving 

Doopgeloften 

Bediening van de Heilige Doop 

Lied (staande gezongen) 

Aansteken doopkaars en ophangen doopbordje aan de gedachteniszuil 

Een paar zaken uit deze orde van dienst licht ik toe in de volgende paragrafen. Daarbij 

merk ik op dat predikanten hier verschillend mee omgaan. En ook jij mag je voorganger 

voorstellen doen over de invulling van de dienst waarin je kind gedoopt wordt. De orde 

van dienst wordt zo in overleg samengesteld, en varieert dus van dient tot dienst. 

 

7b.Naamgeving 

Uiteraard kent de voorganger de naam van je kindje. Toch kan hij/zij daarnaar vragen in 

de dienst. Het is de bedoeling dat je dan de doopnaam/doopnamen van je kind noemt. 

Daarmee drukken we iets van ons geloof uit dat God ons bij name kent. Een mens heeft 

niet zomaar een naam: je naam is eeuwig. 

Overigens zal niet elke voorganger de naamgeving opnemen in de orde van dienst. 

 

7c.Vraag aan de gemeente. 



Sommige voorgangers stellen ook de gemeente een vraag. De bediening van de Heilige 

Doop in het midden van de gemeente bepaalt de gemeente bij de eigen doop: wij zijn 

gedoopt, en dat is niet vrijblijvend. Dat mag tot troost zijn, maar vormt ook een 

opdracht. De voorganger vraagt de gemeente dan als het ware om de eigen doopgelofte 

te vernieuwen, en de eigen doop te be-amen. De gemeente is getuige van de doop, maar 

wordt ook bij de eigen doop bepaald. Daarnaast belooft de gemeente om de ouders te 

helpen bij de geloofsopvoeding van hun kind (denk daarbij bijv. aan catechisatie en 

kindernevendienst). 

Hier stuit je overigens op een karakteristiek verschil tussen de Protestantse en de Rooms 

Katholieke tradities. In de Protestantse kerken kan de doop alleen bediend worden in een 

eredienst in het midden van de gemeente. In de Rooms Katholieke kerk kan dat bijv. ook 

op een doordeweekse dag met alleen familie en vrienden als aanwezigen. 

 

7d.De doopkaars 

Je mag na de bediening van de doop een doopkaars aansteken aan de paaskaars. Deze 

paaskaars is een symbool voor Jezus Christus, die het Licht voor de wereld is. Hij wordt 

tijdens de Paasnacht brandend de kerk ingedragen. De oude paaskaars werd gedoofd op 

Goede Vrijdag. Je steekt de doopkaars aan en plaatst die brandend op een standaard. Na 

afloop van de dient mag je die doopkaars mee naar huis nemen. Je kunt die jaarlijks 

even laten branden op de dag waarop je kind gedoopt werd. Een goed moment om met 

elkaar in gesprek te gaan en om aandacht te besteden aan de geloofsopvoeding van je 

kind! 

Het is niet verplicht om een doopkaars aan te steken. 

 

[foto paaskaars]    [foto doopkaars] 

 

7e.Het doopbordje en de gedachteniszuil 

Vooraan in de Kruiskerk staat de gedachteniszuil. Hierop worden bordjes bevestigd met 

daarop namen. Aan het einde van het kerkelijk jaar (de laatste zondag voor Advent, 

meestal eind november) worden de bordjes thuis bezorgd. Overigens worden er bordjes 

gemaakte rondom een overlijden, huwelijk, belijdenis en doop. De betekenis hiervan lijkt 

op datgene wat ik hierboven opgemerkt heb over de naamgeving: namen gaan niet 

verloren. Daarom mogen namen klinken in de kerk, en mogen ze blijven klinken. 

  [foto gedachteniszuil] 

Tijdens de dienst waarin de doop bediend wordt in de Kruiskerk mag je als ouder zelf het 

bordje op de gedachteniszuil hangen (of je vraagt een familielid of ouder kind dit te 

doen). Er staat geen gedachteniszuil in de Goede Herderkerk. In de Kruiskerk wordt een 

bordje opgehangen met daarop de naam van een kind dat in de Goede Herderkerk 

gedoopt werd. 

 

7f.Andere kinderen. 

Als de dopeling broertjes e/o zusjes heeft kunnen die betrokken worden bij de bediening 

van de doop. Uiteraard is het goed om dit van tevoren met hen en met de voorganger te 

bespreken. Een paar suggesties: 



-er kan een lied gezongen worden dat zij kennen; 

-een gedicht voordragen; 

-samen met de voorganger het doopwater halen en in de doopvont gieten; 

-de doopkaars aansteken. 

Vaak worden ook kinderen in de kerk uitgenodigd om naar voren te komen tijdens de 

bediening van de doop. 

 

7g.Doopkaart 

Je ontvangt na of tijdens de dienst een doopboekje van de voorganger. Samen met de 

doopkaars en bordje met daarop de naam van je kind zijn dit herinneringen die je 

gebruiken kunt bij de geloofsopvoeding. 

 

7h.Praktisch 

Een paar praktische zaken: 

-vraag s.v.p. de bediening van de doop tijdig aan bij het kerkelijk bureau (minimaal 2 

weken tevoren0. Je kunt daar terecht op maandagmorgen en vrijdagavond, en ze ook 

mailen (zie het jaarboekje); 

-De bediening van de Doop vindt plaats op zogenaamde doopzondagen, veelal de eerste 

zondag van de maand; 

-je wordt op de zondag waarop je kind gedoopt wordt om 9.15u verwacht in de 

consistorie (kerkenraadskamer); 

-na de bediening van de doop komt de koster een seintje geven. De dopeling kan dan de 

kerk verlaten met bijv. een familielid of vriend(in), meestal samen met de kinderen die 

naar de nevendiensten gaan. De doopouders blijven uiteraard in de dienst; 

-na afloop van de dienst kunnen gemeenteleden jullie feliciteren in de hal van de kerk; 

-het maken van foto’s is toegestaan, maar graag op een onopvallende manier. 



8. De bediening van de Heilige Doop in een eredienst 

Hoe gaat dat nu, de bediening van de doop in een eredienst? Daarvan krijg je iets te zien 

in dit hoofdstuk. Een paar kanttekeningen daarbij: we zijn een grote gemeente met 

diverse predikanten. Er is dus niet een ‘standaard’ doopliturgie. De verschillende 

voorgangers hebben hun eigen inbreng en houden ook rekening met jullie wensen en 

gedachten bij de doop. De kerk (de P.K.N.) heeft echter wel een Dienstboek. Daarin 

staan diverse mogelijkheden voor de wijze waarop de bediening van de doop plaatsvindt. 

De kerk drukt daarmee uit waar zij voor instaat, en wat de schat is die zij al eeuwenlang 

bewaart. We hebben ook zo onze gewoonten en manieren ontwikkeld in de loop der 

jaren. Voor een deel van de gemeente is het klassieke doopformulier iets dat men graag 

in ere houdt. Anderen zoeken naar modernere vormen en experimenteren met de manier 

waarop de bediening van de doop plaatsvindt. 

We zullen dus op zoek moeten naar het juiste evenwicht: tussen traditie enerzijds en 

anderzijds eigentijdse ontwikkelingen. Tussen enerzijds dat wat de kerk heeft vastgesteld 

en anderzijds dat wat onze eigen inbreng is. Tussen enerzijds dat wat bekend is en 

herkend wordt, en anderzijds een persoonlijke inbreng. Dit hoofdstuk wil je daarbij 

helpen. 

Een drietal orden van dienst (voor de bediening van de doop) wordt je gepresenteerd. 

Het zijn achtereenvolgens het klassieke Gereformeerde doopformulier uit de katern bij 

het liedboek, een proeve van een nieuw doopformulier, en een recente doopliturgie uit 

het Dienstboek. Dit overzicht is zeker niet compleet: er zijn inmiddels talloze varianten 

bedacht. Opzet is vooral je kennis te laten maken met onze traditie, en je wat gevoel te 

geven voor de verschillen en mogelijkheden die er zijn. 

In overleg met je predikant en met de andere doopouders wordt de orde van dienst 

vastgesteld.



8a.Het klassieke doopformulier en de bijbehorende doopgeloften 

Dit formulier stond in de katern (bijlage) bij het liedboek die jarenlang in de 

Gereformeerde Kerken gebruikt werd. De orde van dienst bestaat uit dit formulier, dat 

voorgelezen wordt door de predikant, en de doopgeloften. Na de bediening van de doop 

volgt een afsluitend doopgebed. 

De nadruk ligt daarmee op het onderricht: het formulier legt uit wat de betekenis is van 

de doop. Daarbij ligt het accent op het verzoenende werk van Jezus Christus. 

De tekst van dit formulier:



8b.Het doopformulier uit de Proeve tot het Dienstboek 

Dit formulier verscheen in 1991. Het was een proef: op weg naar een nieuw dienstboek 

werd dit formulier aan de gemeenten aangeboden als proef. 

In vergelijking met het klassieke formulier is het wat breder van opzet: er zijn veel 

Bijbelverhalen in verweven. De zinnen zijn wat korter, en de woordkeuze is wat 

eigentijdser. 

De tekst van dit formulier: 

Wanneer in de gemeente van Christus mensen worden gedoopt, geschiedt dat 

naar het woord van Jezus. 

Hij heeft zijn apostelen opgedragen de wereld in te gaan en alle volken tot zijn 

leerlingen te maken door mensen te dopen in de Naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest, en hen te leren onderhouden al wat Hij geboden 

had. 

Hij heeft zich bij het begin van zijn weg laten dopen door Johannes in de Jordaan, 

een met zijn volk. 

Hij was immers gekomen om alle gerechtigheid te vervullen. 

In zijn doop en in zijn dood is Hij ons voorgegaan, en wij allen die in Christus 

gedoopt zijn weten dat wij in zijn dood gedoopt zijn. 

Met Hem zijn wij begraven door de doop in de dood opdat, gelijk Christus uit de 

doden is opgewekt door de majesteit van de Vaders, zo ook wij in nieuwheid des 

leven zouden wandelen. Wij dragen het merkteken van onze Heer. 

Hij heeft een nieuw begin gemaakt, eeuwig duurt zijn trouw. 

Ook de kinderen weten wij begrepen in dit hartsgeheim van de gemeente. 

Voor Israël was het ondenkbaar de kinderen achter te laten in Egypte, het land 

van duisternis en slavernij. 

Zij namen hen mee door de Schelfzee en de woestijn op weg naar het beloofde 

land. 

Zij wisten hun kinderen gesteld onder Gods opdracht en belofte. 

Zij onderwezen hun kinderen in het geheim van de Paasnacht en leerden hun de 

liederen van bevrijding. 

Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan kinderen de doop 

bediend. 

Daarom rust op heel de gemeente en in het bijzonder op de ouders, als naaste 

getuigen van Gods tegenwoordigheid, de taak voor kinderen de liefde te 



belichamen van Hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar 

licht. 

Doopgeloften 

‘Gelooft u in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? 

Gelooft u in Jezus Christus, Zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer? 

Gelooft u in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 

Verlangt u, dat uw kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest? 

Belooft u uw kind voor te gaan op de weg die de Heer ons gewezen heeft?’ 



8c.De orde van dienst voor de bediening van de Heilige Doop in het 

Dienstboek 

In 2004 verscheen het nieuwe Dienstboek voor de P.K.N. Daarin staan allerlei 

mogelijkheden voor de bediening van de doop in een eredienst. In onderstaande liturgie 

ligt minder de nadruk op onderricht, een ‘formulier’ ontbreekt. Er is meer sprake van een 

wisselwerking tussen de voorganger, de doopouders en de gemeente. 

 

Doop van kinderen – Orde II 

Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont 

De doopvont is of wordt nu gevuld met water 

onderwijzing 

‘Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; 

wij leven en sterven voor God onze HEER, aan Hem behoren wij toe.’ naar Rom. 14:7-8 

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen 

om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan 

om ons te doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn hemelvaart 

de opdracht gegeven: 

‘Ga dus op weg 

en maak alle volken tot mijn leerlingen 

door hen te dopen 

in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 

en hen te leren dat ze zich moeten houden 

aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 

En houd dit voor ogen: 

ik ben met jullie, alle dagen, 

tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Mt. 28:19-20 

Keuzeteksten 1-3 

presentatie 

doopgetuige of ouderling 

Als dopeling(en) is/zijn hier in Gods huis binnengebracht 

N (roepnaam), dochter/zoon van N en N 

De doopouders komen naar voren (de getuigen voegen zich bij hen) 

voorganger 

Welke naam hebben jullie aan dit kind gegeven? 

Doop van kinderen – Orde II 105 

of 

Welke naam heeft dit kind gekregen? 

ouders (en getuigen) 

N (doopnamen) 

voorganger 

Moge deze naam/mogen deze namen geschreven staan 

in de palm van Gods hand. Js. 49:16 

Hier kan een getuigenis worden gegeven van persoonlijke motieven 

doopgebed 

Allen staan 

Laat ons bidden. 

... gebedsstilte ... 

Heilige God, 

Gij die de eenvoud zelve zijt en orde schept in de chaos, 

die met uw rust onze onrust bezweert en ons opwekt tot een leven in vrede – 

laat uw licht schijnen in onze duisternis en red ons hart van de dood. 

Gij die de ark van Noach droeg op de golven van uw toorn 

en ophief tot de berg van het behoud – wees ons genadig, zend ons een teken, 

een groene tak van nieuw leven onder uw bewind. 



Gij die het water van de Rode Zee liet knielen voor de slaven, 

zodat zij als vrije mensen, zingend, de oever beklommen – 

laat ook ons zo op weg gaan naar het beloofde land. 

Gij die uit dit volk van slaven, dat tot vrijheid werd geroepen, 

er Eén koos om als slaaf te sterven – zijn doop in de Jordaan 

voorteken van zijn dood –, maak voor N (en N) 

het water van de doop tot water van het heil, 

dat ons allen zuivert van schuld door de kracht van uw Geest, 

opdat wij, als herboren, een nieuw leven beginnen 

als vrienden en volgelingen van Jezus, uw Zoon, 

en eenmaal, als onze tijd gekomen is, zalig sterven, 

met Christus opstaan en bij U geborgen zijn voor eeuwig. 

Amen. 

Keuzeteksten 4-7 

belijdenis: afwending en toewending 

Eerste vorm 

N en N (ouders/getuigen), 

en u allen, hier samengekomen rond de doopvont 

om getuigen te worden van de doop van N en uw eigen doop te gedenken: 

Wilt u zich afwenden van alle kwaad, van alles wat Gods wil weerstaat? 

E n wilt u zich toewenden naar Christus en naar zijn Rijk dat komt? 

Ja, dat wil ik. 

of 

Wilt u de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen horen? 

Ja, dat wil ik. 

Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen? 

Ja, dat wil ik. 

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 

Ja, dat wil ik. 

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde? 

Ja, ik geloof. 

Doop en belijdenis 

Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden? 

Ja, ik geloof. 

Gelooft u in de heilige Geest; gelooft u de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap der heiligen; de vergeving van de zonden, 

de opstanding des vleses, en het eeuwige leven? 

Ja, ik geloof. 

Tweede vorm 

N en N (ouders/getuigen), 

en u allen, hier samengekomen rond de doopvont 

om getuigen te worden van de doop van N en uw eigen doop te gedenken, 

zegt tegen alle kwade machten in wat de kerk belijdt, de eeuwen door: 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel,  zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen 



de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. Amen. 

Derde vorm 

N en N (ouders/getuigen), 

en u allen, hier samengekomen rond de doopvont 

om getuigen te worden van de doop van N en uw eigen doop te gedenken: 

Wilt u zich afwenden van alle kwaad, van alles wat Gods wil weerstaat? 

En wilt u zich toewenden naar Christus en naar zijn Rijk dat komt? 

Ja, dat wil ik. 

Gelooft u in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? 

Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer? 

Gelooft u in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 

Ja, ik geloof. 

Vierde vorm 

Wij worden getuigen van de doop van N en gedenken onze eigen doop. 

Daarom belijden wij ons geloof: 

Wij geloven één voor één en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 

Doop en belijdenis 

Wij geloven in de naam Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 

Wij geloven dat de Geest ook nog heden de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

Lied 

Geloften: 

Gemeente, wilt u N (en N) naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof 

en wilt u haar/hem/hen helpen Christus na te volgen? 

Ja, dat willen wij. 

Allen gaan zitten; ouders (en getuigen) blijven staan 

tot de afzonderlijke ouders (en getuigen) 

Beloven jullie N (en N), die aan jullie is/zijn toevertrouwd, 

met liefde en zorg te omringen? 

Beloven jullie haar/hem/hen op te voeden 

in de geest van het evangelie van Jezus Christus 

en haar/hem/hen in liefde trouw te blijven 

welke weg zij/hij in de toekomst ook zal/zullen gaan? 

Beloven jullie zo elkaar en je kind(eren) 

aan God op te dragen? Hnd. 15:40; 20:32 

De voorganger noemt de ouders (en getuigen) bij naam 

ouders (en getuigen) 

Ja, dat beloven wij. 

Voorganger: 

Willen jullie dat N (en N) gedoopt wordt/worden? 

ouders (en getuigen) 

Ja, dat willen wij. 

doop en handoplegging 

N, ik doop je 

in de naam van de Vader 

en de Zoon 

en de heilige Geest. 



De voorganger legt de dopeling een hand op 

Je bent een kind van God, 

getekend met het kruis van Christus. 

De diaken kan een doopkleed omleggen 

Bekleed je met de nieuwe mens. Ef. 4:24 

De diaken kan een doopkaars – ontstoken aan de paaskaars – overhandigen 

Ontvang het licht van Christus. 

verwelkoming 

Allen staan 

Gemeente, draag haar/hem/hen 

die gedoopt is/zijn in uw gebeden 

en ga met haar/hem/hen de weg van het Koninkrijk. 

Welkom, kind(eren) van God, 

welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden. 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En met uw geest. 

Voorganger, doopouders (en getuigen) en overige gemeenteleden 

brengen elkaar de vredegroet 

loflied 


