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Dit boekje wordt u aangeboden door
de Protestantse gemeente Menaam

Het is bedoeld om onderwerpen te
behandelen die te maken hebben
met het dopen en de doopdienst.
Daarnaast is geprobeerd enige vragen
over de doop bespreekbaar te maken.
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2. Ik wil mijn kind laten dopen
Ten eerste van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. Deze gids is
bedoeld om na te denken over de betekenis van de doop en de voorbereiding
op de doop van uw kind.
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, dan kunt u het volgende doen:
− Stuur een geboortekaartje naar de scriba of predikant.
Een kopie van het geboortekaartje kan uiteraard ook.
− Bespreek met uw predikant wanneer er een doopdienst is.
− Spreek een datum af waarop er een gesprek plaats vindt om de doop
voor te bereiden. Zo mogelijk is het met meerdere doopouders tegelijk.
Bij het doopgesprek zijn de ouders, de wijkouderling(-en) en de predikant
aanwezig. De doop wordt door de eigen predikant bediend.
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3. De betekenis van de doop
Tijdens het doopgesprek lezen we de volgende tekst.
Deze tekst wordt gelezen tijdens de doopdienst.
Onze Heer Jezus Christus heeft na zijn verrijzenis uit de doden tot zijn leerlingen
gezegd: 19’Ga dus 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, 20en hun 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.’ (Matteus 28:1920, nbv 2004)
De apostel Paulus zegt: 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.’ (Romeinen 6:4, nbv 2004)
Hij heeft u door de Geest zo geleid, dat in uw hart het verlangen is gegroeid Christus
op zijn weg na te volgen en uw leven te vernieuwen uit kracht van het evangelie.
In de doop wordt u met de Heer en met zijn kerk verbonden. In de doop doet God u
herboren worden uit het water en de heilige Geest en bent u gereinigd door het
bloed van Christus.
In de doop wordt u gezalfd met de gaven van de heilige Geest. “De geest van de
HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en
verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. (Jesaja 11:2, nbv
2004) Door de doop zult u kracht ontvangen om getuige van Christus te zijn daar
waar Hij u roept, vandaag en alle dagen van uw leven.

Op basis van deze tekst kunt u voorafgaand aan het doopgesprek
bijvoorbeeld nadenken over de volgende vragen.

− Wat betekent het voor mijzelf dat ik gedoopt ben?
− Wat betekent het (straks) voor mijn kind dat het gedoopt is?
− Kun je alleen bij God komen als je gedoopt bent?
− Moet je alles weten en geloven voordat je je kind laat dopen?
− Wat verandert er voor mij en voor mijn kind na de doop?
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4. Voorbeeldliturgie
Doopvragen
Beloven jullie ….......... [geboortenaam van uw kind]
die aan jullie is toevertrouwd
met liefde en zorg te omringen?
beloven jullie hem/haar op te voeden
in de geest van het evangelie van Jezus Christus
en hem/haar in liefde trouw te blijven
welke weg hij/zij in de toekomst ook zal gaan?
Beloven jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen?
Wat is daarop jullie antwoord?
Vragen aan de gemeente
Voorg.:

Belooft U dit kind van God
te ontvangen in uw midden,
te dragen in uw gebeden
en samen met haar Jezus Christus na te volgen
open te staan voor de Heilige Geest
en de weg van het Koninkrijk van God te gaan?

Allen:

Ja, dat beloven wij

Voorg.:

Welkom, kinderen van God,
Welkom in de kerk van Jezus Christus,
Wereldwijd en in ons midden.
De vrede van de Heer zij altijd met U en met uw Geest.
Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.

Liedkeuze
Er zijn twee liederen die je als doopouders voorstelt om te laten zingen.
1.

Een lied dat je erg aanspreekt.

2.

Een danklied, direct volgend op de doop.
De voorganger kan jullie helpen met voorbeelden. De liederen mogen
ook in het Frysk worden opgegeven.
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5. Praktische zaken
Kaars
Er is een doopkaars voor de dopeling. Eén van de ouders steekt deze kaars aan de
paaskaars aan. Op de tafel staat een standaard voor deze kaars. Na de dienst nemen
de doopouders de kaars mee.

Kaart
Er is een doopkaart voor de dopeling. Op deze kaart staan de namen van het kind, de
datum en de geboorteplaats. De kaart wordt ondertekend door de predikant en de
ouderling.

Gedicht
Tijdens de dienst kan een ouder of een familielid een gedicht wil voorlezen. Dit kunt
u aangeven.

Koffer
We hebben een doopkoffer. Daarop komen de namen van de dopelingen en de
geboortedatum te staan. In deze koffer zit bij gelegenheid een verrassing. De koffer
staat in de kerk maar kan meegenomen worden naar activiteiten zoals op school.

Beamer en website
Tijdens de eredienst maken we gebruik van de beamer.

Belijdenis doen
Het is geen voorwaarde dat de ouders (/verzorgers) belijdend lidmaat zijn alvorens
hun kind te laten dopen. Maar het is wel een logische stap om dit te overwegen.
Want als je ja zegt tegen de verbintenis van je kind met Jezus Christus, mag het dan
ook voor de ouders (/verzorgers) zó zijn. De predikant is van harte bereid om toe te
lichten wat de mogelijkheden zijn.

Dooptekst
De dopeling krijgt als geschenk van de gemeente een Bijbeltekst bij de doop. De
tekst wordt door de predikant uitgezocht.
Kinderbijbel
De gemeente geeft een kinderbijbel cadeau. De CBS “Eben Haëzer” te Menaam
biedt de Kijkbijbel aan. Als Kerk zoeken we dan naar een verder mooi geschenk. Kijk
bijvoorbeeld eens naar de uitgaven van schrijfster Marijke ten Cate (Bernebibel). De
kinderbijbel wordt overhandigd door de ouderling van dienst.
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6. Doopgesprek
Deze bladzijde is een handreiking voor het gesprek bij de ouders thuis.
Het doel van het gesprek is om te praten over de vraag waarom u uw
kind laat dopen en om de dienst met elkaar voor te bereiden. Dit
gebeurt in goed overleg enkele weken voorafgaande aan de doopdienst.
1. Opening, door de dominee
2. Kennismaking
3. Motivatie (waarom ik mijn kind wil laten dopen)
4. Schriftlezingen
Oude Testament
Nieuwe Testament
...
Wat valt op? Wat zou de doop te maken kunnen hebben met wat in
de teksten staat? Wat zeggen deze teksten tegen mij?
5. Bespreken van de doopvragen.
6. Suggesties en voorstellen voor de dienst.
7. Afspraken
• Wanneer is de orde van dienst definitief en wordt ze gedrukt?
• Hoeveel liturgieën worden er gemaakt?
• Afspraken vanwege de wet AVG. Fotograferen?
• Is er gelegenheid om van tevoren de kerk te zien?
• Opstelling van de stoelen.
• Hoe laat moet ik van tevoren in de kerk aanwezig zijn?
• Privacy.
8. Sluiting, door de ouderling
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