Doopformulier 2

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de
kinderen van de gelovigen (2)
Gemeente van Jezus Christus, onze Heer,
Laten we eerst luisteren naar wat de Bijbel zegt over de instelling en de
betekenis van de doop.
Voordat onze Heer naar de hemel ging, droeg hij zijn leerlingen op de wereld
in te gaan en alle volken tot zijn leerlingen te maken. De mensen die tot geloof
kwamen, moesten gedoopt worden in de naam van de Vader en de Zoon en
de heilige Geest.1
Bij deze instelling van de christelijke doop heeft Jezus gezegd: Wie gelooft en
gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.2
Kort daarna werd de heilige Geest uitgestort op het pinksterfeest. Circa
drieduizend mensen kwamen tot geloof en werden gedoopt.3
Het water waarmee we gedoopt worden, laat ons zien dat we onrein zijn door
de zonde en dat we schoongewassen moeten worden. Als afstammelingen van
Adam zijn wij zondaars; we waren al schuldig bij onze geboorte, zelfs al voor
die tijd.4 Jezus zegt dat onze onreinheid vanbinnen zit.5 Van nature staan we
bloot aan Gods toorn.6 Om Gods koninkrijk binnen te kunnen gaan, moeten
we eerst helemaal gereinigd worden.7
We zijn niet in staat onszelf schoon te maken. Daarom zoeken we onze
redding buiten onszelf in Jezus Christus, Gods Zoon. Bij hem alleen is redding
te vinden. Het water bij de doop verwijst naar het bloed van Jezus Christus.
Zijn bloed wast onze zonden af, zodat we rein zijn voor God. Door Christus
heeft God ons met zich verzoend en rekent hij ons onze overtredingen niet
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meer aan.8 Bij onze doop ontvangen we het teken en zegel van wat God ons in zijn liefdevolle relatie met ons - belooft.
De Vader sluit met ons een eeuwig verbond. Hij neemt ons aan als zijn
kinderen en erfgenamen en zorgt altijd als een vader voor ons, in voor- en
tegenspoed.
De Zoon wast al onze zonden af met zijn bloed. Hij laat ons opstaan in een
nieuw leven, zoals hij eens opstond uit de dood. Hij zegt ons toe dat God ons
de rechtvaardigheid van hem toerekent.
De heilige Geest wil in ons wonen en werken. Hij wil ons heiligen en ons doen
delen in wat we in Christus hebben, totdat we ten slotte eeuwig leven zonder
enige zonde, samen met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen van
God.
De HEER geeft ons in de doop niet een bevestiging van ons geloof of van onze
bekering. Hij geeft een teken en een zegel van zijn verbondsbeloften. Vol
vertrouwen mogen we God bidden om te vervullen wat hij beloofd heeft. Aan
dit gebed verbindt de HEER zijn zegen.
Maar wanneer we hem niet geloven op zijn woord, verbreken we het verbond
met God. Dit ongeloof blijft niet zonder gevolgen.
Laten we nu stilstaan bij de vraag waarom kleine kinderen gedoopt worden.
De kinderen van gelovige ouders krijgen in de doop een teken en een zegel
van het verbond dat God ook met hen gesloten heeft, al begrijpen ze er nog
niets van. Voor de HEER horen zij er helemaal bij, omdat hun ouders erbij
horen.
Toen de HEER zijn volk uit de slavernij van Egypte haalde, werden óók de
kinderen bevrijd. Zij waren een deel van zijn gemeente, aan wie hij zijn heil
belooft. Tegen allen zegt hij: Ik ben de HEER, uw God.9 Hij beloofde oud én
jong naar het beloofde land te brengen.
Gods verbondsbeloften gelden voor de gelovigen én voor hun kinderen.
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De HEER sloot een verbond met Abraham, de vader van alle gelovigen, en met
zijn nageslacht.10 Als teken hiervan moesten de jongens besneden worden op
hun achtste levensdag. Wie de besnijdenis niet uitvoerde overeenkomstig
Gods bevel, verbrak dat verbond en riep de toorn van God op.
Nu het bloed van Christus gevloeid heeft, hoeft het besnijdenisbloed niet
meer te vloeien. Christus’ bloed reinigt van alle zonden.11
Aan de christelijke gemeente in Kolosse laat Paulus weten dat zij die gedoopt
zijn, niet besneden hoeven te worden.12 Zoals het God in het Oude Testament
ten diepste ging om de besnijdenis van het hart,13 zo geldt dat evenzeer het
gedoopte kind in de nieuwtestamentische gemeente.
Aan de gemeente in Korinte schrijft dezelfde apostel dat de kinderen van een
gelovige vader of moeder geheiligd zijn.14 Ze zijn niet zonder zonde, maar
worden apart gezet van de wereld om hen heen, om God met en in zijn
gemeente te dienen.15 Heel de gemeente wordt geroepen tot geloof en
levensheiliging. Deze gemeente wordt in de Bijbel gewaarschuwd voor
ongeloof.16 Allen wordt op het hart gebonden dat alleen wie gelooft wat de
HEER belooft, het heil metterdaad ontvangt.
Verder lezen we in het Nieuwe Testament dat gelovigen samen met hun
huisgenoten werden gedoopt.17 En Petrus heeft bekendgemaakt: Want voor u
geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en
die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.18
En zo is het nog steeds: wat God belooft aan de volwassen gelovigen, belooft
hij ook aan hun kinderen, want zij horen ook bij zijn gemeente.
Het gaat in het Oude en in het Nieuwe Testament om hetzelfde verbond met
dezelfde beloften, ook al wisselt het teken ervan. Daarom mogen de gelovigen
en hun kinderen slechts één keer de doop ontvangen. Wat God zegt, blijft
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gelden. De christelijke kerk belijdt dan ook: één doop tot vergeving van de
zonden.19
Gelovige ouders behoren voor hun kinderen te bidden. Zij mogen vragen om
de vervulling van Gods beloften. Ze moeten hun kinderen van jongs af aan
leren ook zelf daarom te bidden, in het vaste vertrouwen dat God deze
gebeden zal verhoren. Ouders hebben als opvoeders de taak hun kinderen te
leren ontzag voor God te hebben. Ze moeten een voorbeeld voor hun
kinderen zijn als het gaat om liefde voor God en vertrouwen op hem. Ouders
én kinderen worden opgeroepen het zondige in de wereld de rug toe te keren
en te vechten tegen de zonde.20
Heel de gemeente ziet ernaar uit en bidt erom dat de gedoopte kinderen zelf
de HEER gaan liefhebben en in het openbaar belijdenis van hun geloof
afleggen.
Gebed voor de doop
Voordat wij overgaan tot de bediening van de heilige doop, bidden we tot de
HEER, onze God:
Genadige HEER in de hemel. Als uw gemeente zijn wij samengekomen met
deze ouders. Nu zij met hun kind naar de doopvont gaan, bidden wij voor hen
en hun kind.
U laat zien dat u hun kind aan u verbonden hebt en uw naam op zijn
voorhoofd schrijft. Uw beloften zijn ook bestemd voor pasgeborenen. Dank u
wel daarvoor!
Wij bidden u, trouwe God, dat u alles wat u belooft, in het leven van deze
dopeling realiteit laat worden. Wilt u dit kind van u, N.N., uw liefde tonen en
hem door uw heilige Geest nauw verbinden met Jezus Christus, zó dat hij in
Christus’ dood begraven wordt en met hem opstaat in een nieuw leven.
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Laat de bediening van de doop voor de hele gemeente tot zegen zijn. Wij zijn
in uw naam gedoopt en u hebt ons allen zoveel beloofd. Laat dat bij deze doop
opnieuw tot ons doordringen, zodat we des te meer bidden om de vervulling
van uw beloften.
Help ons te beseffen wat we u beloven met het oog op dit kind en leer ons
daarnaar te leven.
En als eenmaal ook voor N.N. het ogenblik aanbreekt dat hij voor de
rechterstoel van Christus verschijnt, laat hij dan vol vertrouwen mogen staan
voor hem, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met u en de heilige Geest de
enige God is, en leeft en regeert tot in eeuwigheid. Verhoor ons, barmhartige
God, om Jezus’ wil.
Amen.
Vragen aan de doopouders
U hebt gehoord dat de doop een instelling van de Heer is en een teken en een
zegel van zijn beloften, die ook gelden voor uw kind. Daarom vragen we u een
eerlijk antwoord te geven voor God en zijn gemeente op de volgende vragen:
Erkent u dat N.N. zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan
allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, en dat hij
toch in Christus voor God heilig is en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt
behoort te zijn?
Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de
Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd
wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is?
Belooft u dat u uw zoon/dochter zult voorgaan in een christelijke manier van
leven en hem zo goed mogelijk zult onderwijzen en laten onderwijzen om hem
te leren begrijpen wat het betekent dat hij gedoopt is?
Vader en moeder …, wat is daarop uw antwoord? (Ja)
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Bediening van de doop
N.N. (volledige naam), ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest.
Opwekking aan de gemeente
Geliefde broeders en zusters, ontvang als gemeente N.N. met liefde in uw
midden. Weet u geroepen deze ouders te steunen door uw voorbede en
voorbeeld. Help dit kind te laten groeien in geloof en in het steeds beter leren
kennen van Jezus Christus, onze Heer. Immers, wij zijn allen gedoopt in één
Geest en zijn daardoor één lichaam geworden.21 Moge de Heer ons hiertoe
helpen door zijn Geest.
Dankgebed
Vader, Zoon en heilige Geest, in uw naam is N.N. gedoopt.
Wij danken u dat u niet alleen met Abraham en zijn nageslacht een verbond
hebt gesloten, maar ook met ons en onze kinderen.
Vader, u beloofde God te zijn voor dit kind en hem altijd uw vaderlijke zorg te
willen tonen. Wij bidden u te doen wat u beloofd hebt: wilt u altijd zijn Vader
zijn. Laat N.N. u liefhebben en op u vertrouwen.
Zoon van God, u beloofde dit kind al zijn zonden af te wassen met uw bloed.
Wij bidden u hem te doen delen in de vergeving van de zonden.
Heilige Geest, u beloofde dit kind helemaal te vernieuwen. Wij bidden u: werk
in zijn hart zo, dat hij zijn leven helemaal aan God wijdt.
Geef hem daarom, drie-enige God, oprecht geloof in u, hartelijke liefde voor u
en sterke hoop op u. Help deze ouders dit kind op te voeden voor u,
overeenkomstig uw verbond. Geef ons als uw gemeente dat wij samen met de
ouders een voorbeeld zijn voor onze kinderen in heel onze manier van leven.
Breng onze kinderen ertoe dat ze openlijk spreken over u en u leren volgen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen u trouw blijven en zich niet van u
afkeren. Laat allen die gedoopt zijn de goede strijd strijden en in uw kracht
overwinnen.
Wij bidden u dat dit gedoopte kind in heel zijn leven en tot in eeuwigheid bij u
mag horen, om met heel uw kerk u eeuwig te loven en te prijzen.
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Wilt u naar ons luisteren, barmhartige Vader, om Jezus’ wil; in zijn naam
bidden wij:
Het gebed kan afgesloten worden met het Onzevader, gesproken of gezongen.
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