
Doop van kinderen – Orde IV 
 

Inleiding/verantwoording 
Ondanks de mogelijkheid om te kiezen uit vier verschillende orden om de doop te bedienen (te weten 

orde I en II en het klassiek gereformeerde formulier uit Dienstboek II en orde III uit de uitbreiding 

gereformeerde liturgie), bleek er bij een aantal predikanten de behoefte te zijn aan een nieuwe orde 

voor de doop van kinderen.  

In deze Orde IV wordt inhoudelijk nauw aangesloten bij de uitgangspunten in de inleiding in Dienstboek 

II (p. 55-56), maar worden ook andere accenten gelegd die naar hun idee recht doen aan essentiële 

betekenisaspecten van de doop. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar deze genummerde 

uitgangspunten in het Dienstboek. 

Bij de formulering is gedacht aan missionair, relationeel en leerling zijn van Christus. 

In deze orde IV wordt dezelfde volgorde van de verschillende onderdelen aangehouden als in orde III. 

Verder wordt in de onderdelen presentatie, doop en handoplegging en verwelkoming gedeeltelijk 

aangesloten bij de orden I en II. 

De Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek biedt deze orde aan, in het bijzonder met dank aan ds. Joost van 

den Brink, ds. Sander Ris, ds. Joost Schelling. 

 

Utrecht, december 2019 Werkgroep Eredienst en kerkmuziek 

 

PRESENTATIE 
 

Kinderen zijn kostbare geschenken die we uit Gods hand ontvangen. God staat aan het begin 

van ieder leven. Zijn liefde gaat uit naar alle mensen, dus ook naar ieder kind.  

 

Het eerste geschenk dat wij van onze ouders krijgen is onze naam. Daarmee worden wij 

geroepen en weten we ons gekend. Door de doop wordt onze naam met de naam van God 

verbonden.  

 

Voorganger 

NN (ouders), met welke naam willen jullie je kind laten dopen?  

 

Ouders 

NN (voornaam/-namen en achternaam)  

 

Voorganger 

Deze naam staat/deze namen staan geschreven in de palm van Gods hand.1 

of: 

Met deze naam/namen roept God haar/hem/hen tot Zich.2 

                                                           
1 Naar Jesaja 49:16. 
2 Naar Jesaja 43:1 



 

Hier kan een getuigenis worden gegeven van persoonlijke motieven  

 
 

ONDERWIJZING 
 
Opdracht en betekenis 

Jezus Christus heeft ons deze opdracht gegeven: “‘Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat 

iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en 

van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie 

verteld heb. En vergeet nooit: Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’”3 

 

Daarom dopen wij. Maar wat betekent de doop? Door het teken van het water wordt zichtbaar 

dat wij leerlingen van Jezus Christus zijn. Wij zijn opgenomen in de wereldwijde gemeenschap 

van al zijn volgelingen. Zo vieren wij vandaag de verbondenheid van onze kinderen met God en 

met de kerk. 

 

Wij zijn verbonden met God 

De doop is een teken dat de drie-enige God zijn naam aan onze naam verbindt en belooft Hij ons 

het volgende: 

 

God is onze Vader. Hij houdt onvoorwaardelijk van ons en zijn liefde kent geen einde. 

Verbonden met de Vader zijn wij vrij om te leven tot zijn eer.  

 

Jezus Christus is voor ons gestorven en opgestaan. Hij biedt ons vergeving aan en een eeuwig 

leven. Verbonden met de Zoon zijn wij verbonden met zijn levensweg, bevrijd van de macht van 

schuld, kwaad en dood.  

 

De heilige Geest is God die werkt op aarde en in mensen. Hij wil ons vervullen en vernieuwen. 

Verbonden met de Geest zijn wij vrij om de Heer te volgen in woorden en daden.  

 

Wij zijn verbonden met de kerk 

De doop is het teken dat wij verbonden zijn met het lichaam van Christus, de kerk. Toen de kerk 

nog jong was, werden mensen gedoopt als zij zich individueel of als huisgenoten tot Jezus 

Christus bekeerden. Al gauw ontstond het gebruik om ook de jonge kinderen van de gelovigen te 

dopen. In de kerk van Jezus Christus horen kinderen er vanaf het begin bij. Jezus heeft zelf 

gezegd: “‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er 

juist voor hen.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te 

leggen.”4 Verbonden met hun gelovige ouders horen ook onze kleine kinderen bij het koninkrijk 

van God.  

 

Wij zijn leerling van Jezus Christus 

                                                           
3 Matteüs 28:19-20 (BGT). 
4 Marcus 10:14b, 16 (BGT) 



Door de doop ontvangen wij het teken dat wij leerling van Jezus Christus zijn. Door de doop 

worden onze kinderen vanaf het begin van hun leven op de weg van het geloof gezet. Samen 

met andere christenen leren wij onze Heer te volgen in de praktijk van het leven. Door het werk 

van de heilige Geest worden wij van binnenuit vernieuwd. Gods Geest leert ons te strijden tegen 

het kwaad in de wereld en in ons zelf en God en mensen lief te hebben. Zo leren wij te begrijpen 

en te ontvangen wat ons bij de doop als kind al is beloofd.  

 

 

DOOPGEBED 
 

Hemelse Vader, U staat aan het begin van al het leven. Door de eeuwen heen roept U mensen 

tot uw koninkrijk. Ook onze kinderen mogen uw zonen en dochters zijn. Wij danken U dat U NN 

(dopeling(en)) aan ons hebt toevertrouwd en dat wij haar/hem/hen vertrouwd mogen maken 

met U. 

 

Jezus Christus, U hebt ons de Vader leren kennen en laten zien wie God is. Door uw dood en 

opstanding is uw genade en macht voor iedereen zichtbaar geworden. U hebt Gods liefde op 

aarde uitgedeeld aan alle mensen. Wij danken U dat ook onze kinderen dat geschenk mogen 

ontvangen. 

 

Heilige Geest, U maakt mensen tot leerlingen van Jezus Christus. U vult ons hart met geloof, 

hoop en liefde. Help onze kinderen van harte al uw gaven te ontvangen en te belijden dat zij met 

Christus verbonden willen blijven. Help ook ons om de kinderen voor te gaan op de geloofsweg 

door het leven. 

 

Drie-enige God, voor U is alle lof en eer, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

 

BELIJDENIS EN GELOFTEN 
 

Allen staan 

Wij zijn samengekomen rond de doopvont om getuigen te zijn van de doop van NN 

(dopeling(en)) en onze eigen doop te gedenken. Laten we samen tegen alle kwade machten in 

het geloof van de kerk van alle eeuwen belijden: 

 

De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt voorgelezen, samen gezegd of gezongen 

 

Allen gaan zitten; ouders blijven staan 

 

Nu u in dit geloof uw kinderen laat dopen, vraag ik u: 

Gelooft u in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest en dat onze kinderen mogen delen in zijn 

liefde, redding en nabijheid, zoals zichtbaar wordt in het teken van de doop? 



Belooft u om uw kind/kinderen voor te gaan op de weg van het geloof, als leerlingen van Jezus 

Christus, en hen zo te leren om ook zelf die weg te gaan, verbonden met Christus en zijn 

gemeente? 

NN (ouders), wat is daarop uw antwoord? 

 

Ouders 

Ja. 

 

 

DOOP EN HANDOPLEGGING 
 

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

 

Voorganger legt de dopeling een hand op 

Je bent geliefd door God de Vader, getekend met het kruis van Christus (voorganger maakt een 

kruisteken op het voorhoofd) en geroepen hem te volgen in de kracht van Gods Geest.  

of: 

Je bent getekend met het kruis van Jezus Christus (voorganger maakt een kruisteken op het 

voorhoofd). Je hoort bij Hem! 

of: 

Voorganger spreekt een persoonlijke dooptekst of een zegen uit 

Amen. 

 

 

VERWELKOMING 
 

Allen staan 

Gemeente, wilt u dit kind/deze kinderen, NN (dopeling(en)), dat gedoopt is/die gedoopt zijn, 

dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en 

voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord? 

 

Gemeente 

Ja. 

 
of: 

Gemeente, draag haar/hem/hen die gedoopt is/zijn in uw gebeden en ga met haar/hem/hen de 
weg van het koninkrijk van God. 

 
Gemeente: 
 Welkom, geliefd(e) kind(eren), welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden. 
 

LOFLIED 
Loflied 
[Dankgebed, evt. verbonden met andere gebeden.] 


