
Formulier voor de bediening van de heilige Doop aan 
kinderen 

Inleiding: Willem Smouter 2011, vragen NGK 2023 

De doop van een kind is een feest voor de ouders en een feest voor de kerk. 
Het is feest voor de ouders die hun kindje als een wonder van God hebben 
ontvangen en die nu zien dat het ook in Gods gezin dankbaar ontvangen 
wordt. 

Daarom is het ook feest voor de kerk: in het verbond van genade wil God 
opnieuw kinderen van gelovigen opnemen. Als teken van dit verbond mogen 
ze de doop ontvangen, naar het woord van Christus: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde. 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, en 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.’ 

Toen Jezus zelf gedoopt werd in de Jordaan daalde de heilige Geest op hem neer en de 
Vader sprak hem toe: “Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde”. Als wij gedoopt 
worden in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, verbindt ons dat met Jezus’ 
doop. Wij mogen de stem van de Vader verstaan voor onszelf: “Jij bent mijn geliefde zoon of 
dochter, in jou vind ik vreugde”.  

Want als we in de naam van de Vader gedoopt worden, verzekert God de Vader ons, dat Hij 
zich voor eeuwig met ons verbonden heeft. Hij neemt ons in Christus aan als zijn kinderen 
en wil altijd voor ons zorgen, in goede en kwade dagen. 

En als we in de naam van de Zoon gedoopt worden, garandeert de Zoon ons, dat Hij ons 
wast in zijn bloed van al onze zonden en dat we mΠt Hem zijn gestorven voor de zonde en 
opgestaan tot een nieuw leven. Zo heeft Hij ons bevrijd van onze zonden en nu zijn we voor 
God zo rechtvaardig als Hij is. 

Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, belooft Hij ons, dat Hij in ons wil 
wonen en dat Hij ons geloof wil werken en versterken. Wat we in Christus ontvangen 
hebben, laat Gods Geest ons ook ervaren: dat we gewassen worden van onze zonden en 
dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, tot op de dag van Christus' wederkomst.  

Als je ouders je op hun armen naar Jezus dragen, dan ben je rijk bevoorrecht. Zoals Christus 
zelf zulke kinderen heeft omarmd, hen de handen opgelegd en gezegend, zo willen wij hun 
de zegen van de doop niet onthouden. Maar dat werkt niet vanzelf. De ouders zijn geroepen 
om hun kinderen voor te gaan in een levend geloof, trouw voor hen te bidden en hen te leren 
om Jezus te volgen. Jezus volgen vraagt van hen en van ons een nieuwe gehoorzaamheid: 
bovenal dat we God de Heer zullen liefhebben met hart en ziel, met heel ons verstand en al 
onze kracht, en onze naaste als onszelf. Die liefde moet ons hele leven bepalen. Maar als 
we uit zwakheid toch zondigen, hoeven we niet bang te zijn dat God ons nu niet meer wil 
vergeven. Dan mogen we juist denken aan onze doop en aan Gods belofte om een eeuwig 
verbond van genade met ons te sluiten. 



Gebed voor de doop 

Opdat de bediening van deze doop zal zijn tot eer van God, tot onze troost en tot opbouw 
van de gemeente, willen we hem aanroepen in gebed. 

Goede God en trouwe Vader, 
Lang geleden hebt u ons in de zondvloed en in de doortocht door de Rode Zee voorbeelden 
gegeven van de doop: uw vijanden deed u in het water ondergaan, maar uw volk hebt u door 
het water heen gewassen en gered.  
We bidden u: wilt u zo ook dit kind door Jezus Christus heen wassen en redden. Wil dit kind 
inlijven in Jezus Christus onze heiland. 
Geef dat dit kind met Christus begraven wordt in zijn dood en met hem mag opstaan in een 
nieuw leven. Schenk het een waar geloof, zodat het samen met de gemeente van alle tijden 
u mag loven en danken voor uw onuitsprekelijke goedheid, al de dagen van zijn leven. Om 
daarna eeuwig met u te zijn. Amen. 

Vragen aan de ouders 

De doop is een zaak van geloof en geen gewoonte of uiterlijke vorm. Daarom vragen wij 
jullie eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen:  

1. Geloven jullie de belofte van vergeving en nieuw leven die God in Jezus Christus aan 
ons en onze kinderen doet? Geloven jullie dat wij, die van nature in de macht van de 
zonde zijn, toch in Christus heilig zijn voor God? Geloven jullie dat de doop laat zien 
en verzegelt dat wij en onze kinderen één worden met Christus en deel van zijn 
lichaam, de kerk? 

2. Belijden jullie het christelijk geloof, dat de Bijbel ons verkondigt, dat in de 
Apostolische Geloofsbelijdenis is verwoord en hier in de gemeente van Christus 
onderwezen wordt, als Gods reddende kracht voor allen die geloven? 

3. Beloven jullie dat je je zoon/dochter zult voorgaan in een christelijke manier van 
leven? Beloven jullie hem/haar zo op te voeden dat hij/zij leert begrijpen wat het 
betekent om gedoopt te zijn? 

Bediening van de doop 

NN, ik doop je in de naam van de Vader, van de Zoon en van de heilige Geest. 

Dankgebed 

Onze Vader in de hemel, we danken u dat u in uw genade uw hand op dit kind hebt gelegd, 
zodat het delen mag in uw verbond en uw belofte van vergeving en verlossing, en dat u dit 
alles in de doop zichtbaar wilde maken en bekrachtigen. Help de ouders hun belofte na te 
komen en hun kind op te voeden in ontzag voor uw naam. Geef dat dit kind in heel zijn leven 
Christus mag volgen en met beide handen uw belofte mag aangrijpen en daaruit leven en 
straks uit handen van onze Heer Jezus Christus, samen met ons de overwinnaarskrans mag 
ontvangen. En geef dat dit kind en wij allen uw naam groot maken, nu in dit leven en in het 
uur van onze dood en in alle eeuwigheid. Amen. 
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