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WERKGROEP EREDIENST 
 
 
 
Orde voor doopgedachtenis en belijdenis 
 
 
Handreiking van de Werkgroep Eredienst, op verzoek van de synode (besluit november 2009) 
 

De doopgedachtenis en belijdenis kan plaatsvinden tijdens de viering van de Paasnacht, op de 
Paas- of Pinkstermorgen, of in een dienst op zondag na de verkondiging van de heilige Schrift.  

 
Zingen   PSALM 42    

Liedboek Ps. 42 : 1,2,3;  
of onberijmd: Gezangen voor Liturgie 42;  
of Evangelische Liedbundel lied 8, evt. met een tweede strofe (tekst van G.M. Landman): 
 
U alleen wil ik altijd dienen  
door te luisteren naar U. 
Wat mij afleidt van U verwerp ik, 
heel mijn leven is voor U. 
U maakt mij door uw liefde vrij, 
uw koninkrijk geeft U ook aan mij. 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
 

Hier kan een Onderwijzing volgen   Dienstboek II p.129, 135 
Keuzeteksten 1-3: Dienstboek II p. 163-166 

 
De diaken opent de doopvont en giet er water in  
 
Broeders en zusters, wij zijn hier bij elkaar rondom het water van de doop,  
omdat wij samen als gemeente onze doop willen gedenken en onze doopbeloften willen vernieuwen, 
en omdat een lid (enkele leden) van de gemeente  heeft (hebben) gevraagd om zijn/haar (hun) doop te 
beamen. We stellen hem/haar/hen aan u voor:  
 
 N en N (voornaam en familienaam) 
 
en vragen hem/haar/hun: 
Verlang je de doop, die eenmaal aan jou is bediend, en alles wat God je daarin beloofd heeft, te 
aanvaarden en te beamen? 
 
zij antwoorden:  

Ja, dat verlang ik. 
 

- ook kunnen zij zelf een kort getuigenis geven over wat hun hiertoe beweegt - 
 

Licht:  Hierna kunnen zij hun doopkaars aan de Paaskaars ontsteken 
 
Gebed: (bij de doopvont) 
 Wees ons nabij, goede God,  

en zegen ons bij het licht van deze kaars(en) 
die ons herinnert (herinneren) aan de doop. 
Schenk ons de kracht van het geloof  
en de gemeenschap met Christus, 
die met u en de heilige Geest  
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
AMEN.   Bron: Die Feier des Taufgedächtnisses, VELKD, p. 13 

 
LEZING UIT DE BIJBEL Romeinen 6 : 3-5  

(dit kan weggelaten worden als deze tekst al voorkomt in de onderwijzing, 
of als de voorafgaande verkondiging over deze tekst is gegaan.) 
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AFWENDING EN TOEWENDING  (zie Dienstboek II p. 130, 136) 
 
Jullie, die vandaag je doop wilt beamen en u allen, die uw doop wilt 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.       
 
GELOOFSBELIJDENIS   (zie Dienstboek II p. 131, 137) 
 
Schaamt u er dan niet voor Jezus te belijden als Messias en Redder 
en stemt samen in met de belijdenis van de kerk van alle eeuwen: 

Apostolische Geloofsbelijdenis, samen uitgesproken of gezongen  
 
GELOFTEN    (zie Dienstboek II p. 137-138) 
 Gemeente, wilt u N en N 

naar uw vermogen 
helpen groeien in dit geloof 
en wilt u hen/haar/hem helpen 
Christus na te volgen? 

 Ja, dat willen wij. 
 
Allen gaan zitten; de geloofsleerlingen blijven staan 
 
tot de geloofsleerlingen 

Willen jullie/wil jij je aandeel hebben 
in de gemeenschap die samengeroepen is 
rond de Schriften en de Tafel 
met lofzang en gebed; 
en wil je je ontfermen 

 over elke levende ziel die God tot je zendt? 
 
De voorganger noemt elke geloofsleerling bij naam 
geloofsleerling 
 Ja, dat wil ik. 
 
voorganger 
 Zo zul je dan je doop beamen  

en je geloof belijden. 
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DOOPBEAMING 
De voorganger nodigt hen die hun doop beamen bij de doopvont 
 
N, eens ben je gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Weet dan, dat je door de doop met Christus gestorven en begraven bent … 
 
  (in een gemeente waar de doop door besprenkeling wordt bediend:) 
 
 …op dit moment knielt N. bij of buigt N. zich over de doopvont,  

doopt zijn/haar vingers in het water en bekruist hiermee zijn/haar voorhoofd. 
 
  (of, in een gemeente waar de doop door begieting wordt bediend:) 
 
 …op dit moment knielt N. bij of buigt N. zich over de doopvont, schept water  

en giet het over zijn/haar hoofd / gezicht. 
 
  (of, in een gemeente waar wordt gedoopt door onderdompeling:) 
 
 … op dit moment gaat N. in het doopwater staan 

en buigt zich voorover om zich onder te dompelen. 
   
 als hij/zij opstaat, zegt de voorganger: 
… en dat je met Christus bent verrezen,  
om met Hem te leven als een nieuwe mens, elke dag die Hij jou geeft. 
 
Deze woorden  worden herhaald bij elk die haar of zijn doop beaamt  
 

Bekleding (eventueel): 
Een wit gewaad kan worden aangereikt aan elke gelovige die bij het doopwater vandaan komt  
 
Als het witte kleed door hen is aangetrokken zegt de voorganger:  
Jullie hebben de oude mens met zijn leefwijze afgelegd. 
Jullie hebben als nieuwe kleren de nieuwe mens aangetrokken,  
die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper.  (Kolossenzen 3:9,10) 

 
ZEGEN voor wie haar/zijn doop heeft beaamd: 
 
 Laat ons bidden: 
 …gebedsstilte… 
 Eeuwige, onze God, 
 schenk hun die uw naam belijden 
 en hun doop beamen 
 de gaven van uw Heilige Geest, 
 opdat zij veel vrucht dragen. 
 U komt de heerlijkheid toe, 
 Vader, Zoon en Heilige Geest, 
 nu en in eeuwigheid. 
 Amen.     (zie Dienstboek II p. 138-139) 
 
 of: Laat ons bidden: 
  …gebedsstilte… 
  Eeuwige, onze God, 
  voor hen die uw naam belijden 
  en hun doop beamen 
  bidden wij: 
  zend uw Geest, de Trooster, 
  de Geest van wijsheid en verstand, 
  de Geest van inzicht en sterkte, 
  de Geest van kennis,  
  van eerbied 
  en liefde voor uw naam. 
  Amen. 
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De geloofsleerlingen komen beurtelings naar voren en knielen 
 
De voorganger tekent een kruis op het voorhoofd van de geloofsleerling 

N (doopnamen), 
je bent een kind van God, 
getekend + met het kruis van Christus. 

geloofsleerling  
Amen. 

De voorganger legt de handen op 
 Ontvang de heilige Geest.    Joh.20:22 
geloofsleerling 
 Amen. 
 
  of: 
 Wees gezegend  Hand.2:38 en 10:45, Ef.1:13 
  met de gave van de heilige Geest.         
 geloofsleerling 
  Amen. 
 
Dit kan gevolgd worden door een andere tekst, voor ieder persoonlijk gekozen 

VERWELKOMING 
Allen staan       (zie Dienstboek II p. 139) 

Gemeente, draag hen/haar/hem in uw gebeden 
die hun/haar/zijn doop hebben/heeft beaamd 
en belijdenis van het geloof hebben/heeft afgelegd  

 en ga met hen/haar/hem de weg van het Koninkrijk. 
 Welkom, kind(eren) van God, 
 welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden. 
 
tot de geloofsleerlingen  

De vrede van de Heer zij altijd met jullie. 
En met uw geest. 

 
De gemeenteleden geven elkaar de vredegroet 
 
DOOPGEDACHTENIS  door allen 
 
Voorganger 
Allen die gedoopt zijn, nodig ik van harte uit om naar voren te komen, 
en een kruis op uw voorhoofd te tekenen met het water van de doop 
om uw eigen doop te gedenken. 
 
Zingen, tijdens de doopgedachtenis (het zichzelf bekruisen met doopwater) 

bijv. ELB 84 (telkens herhaald), lied 86 of 226 
of Liedboek Gez. 51, 87, 247, 342 of 343 

 
OPDRACHT 
Romeinen 6 : 8-14  
 
LOFLIED 
Bijv. één van de hierboven genoemde liederen 
 

Hierna vervolgt de dienst met dankzegging en voorbeden  


