Doop van kinderen – Orde III
P resentatie
De voorganger leidt de doopbediening kort met eigen
woorden in. Hij noemt daarbij de namen van de doopouders en de dopeling(en).

O nderwijzing
Jezus Christus heeft gesproken: ‘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.’
In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze
naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en
wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw
geboren worden uit water en Geest.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft
God ons het teken en zegel van het verbond van zijn
genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van
zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door
zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven.
Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven
met Hem.
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Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest,
belooft de heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat
Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.
In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om
God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben,
voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen
want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen
gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond.
Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende
generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God
zijn en die van je nakomelingen’.
Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te
brengen.
Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd
ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort
toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als
een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal
er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn
armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

D oopgebed
Barmhartige God en Vader,
U hebt door de verwoestende wateren
van de zondvloed heen
Noach en de zijnen gered.
U hebt door de wateren
van de Rode Zee heen
uw volk Israël verlost.
Verantwoording
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U geeft ons en onze kinderen
als erfgenamen van Uw verbond
deel aan uw Rijk,
door het water van de doop heen.
Wij bidden U,
pleitend op uw grondeloze barmhartigheid,
wil deze kinderen, (N.N.),
door de Heilige Geest
in uw Zoon Jezus Christus inlijven,
opdat zij met Hem in zijn dood begraven worden
en met Hem opstaan tot een nieuw leven;
geef hen waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde,
opdat zij U vertrouwen,
hun kruis opgewekt dragen,
eens op de dag van het oordeel
zich getroost het eigendom van Christus mogen weten
en in uw heerlijkheid zullen worden opgenomen.
U zij de lof, tot in eeuwigheid.
Amen.

B elijdenis

en gelof ten

De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt voorgelezen,
samen gezegd of gezongen:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derde dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
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zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses;
en een eeuwig leven. Amen.
Vragen voor de doopouders:
Nu u in dit geloof uw kinderen laat dopen, vraag ik u:
Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus
Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt
en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het
enige fundament van onze redding is?
Belijdt u dat deze kinderen, hoewel zij met ons delen in
zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd zijn, deel
hebben aan Gods verbond en dat zij daarom behoren
gedoopt te zijn?
Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven,
uw kinderen voor te gaan op de weg van de Heer opdat
zij hun doop leren verstaan en zich verbonden zullen
weten aan de gemeente van Christus?
N.N. (namen doopouders), wat is daarop uw antwoord?
Ja.

D oop
N, ik doop je
in de naam van de Vader
Verantwoording
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en de Zoon
en de heilige Geest.

Verwelkoming
Vraag voor de gemeente:
Gemeente,
wilt u deze kinderen, (N.N.),
die gedoopt zijn,
dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden
en naar uw vermogen
helpen groeien in geloof
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?
Ja.

L oflied
Loflied
Dankgebed ( facultatief):
Wij danken U, hemelse Vader,
dat U ons en onze kinderen
van al onze zonden reinigt,
door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus.
Wij danken U,
dat U ons als uw kinderen aanneemt
door uw heilige Geest.
Wij danken U,
dat U dit met de heilige Doop
aan ons bevestigt.
Maak door de werking van uw Woord en Geest
de ouders trouw aan U
18

in het opvoeden van hun kinderen.
Geef ons als gemeente
samen met de ouders
het verlangen en de daadkracht
om deze kinderen voor te gaan
in het volgen van Jezus Christus.
Wij bidden U dat onze kinderen in hun leven
de goede strijd van het geloof zullen strijden
om tot in eeuwigheid
U met heel uw kerk
te loven en te prijzen.
Amen.
Dit gebed kan, al naar gelang de plaats van de doopbediening in de dienst, overgaan in een gebed om de opening van de Schrift, of verbonden worden met dankgebed
en voorbeden.
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