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Bij de doop komt je kind meestal voor het eerst in de 
kerk. Je draagt het in je armen. Het kan zelf nog geen 
stap verzetten. Misschien huilde je kind wel toen het 
gedoopt werd. Het wist nog nergens van. En toch werd 
het zo klein als het was, al heel dichtbij bij God gebracht 
en kreeg het dit onuitwisbare teken van de doop! 

Waarom hebben jullie dat eigenlijk gedaan? Omdat God 
Zich niet alleen met jullie maar ook met jullie kind(eren) 
zich inlaat. God telt door. Hij stopt niet bij volwassenen, 
maar telt ook de kinderen er bij. Dat is prachtig om te 
weten. God gaat niet wachten totdat wij iets kunnen 
zeggen, maar Hij begint al meteen tegen ons wat te 
zeggen! Bij de doop van een kind wordt dat wel heel 
duidelijk… 

God laat in de doop alles nog eens heel duidelijk zien. Hij 
heeft jullie kind geschapen en het is voor Hem een uniek 
schepsel. Als schepsel zijn we een kunstwerk van Zijn 
hand. ‘Er is maar één Nederlander zoals jij’, was eens een 
spotje op de televisie van een grote verzekeringsbank. 
Dat is heel erg waar. We zijn uniek als persoon met onze 
persoonlijkheid, karakter en kwaliteiten.

Hebben jullie (al) ontdekt waarin jullie 

kind uniek is? Hoe zouden jullie je kind 

daarin kunnen gaan waarderen? 

Bij de doop is daarnaast ook dit duidelijk door God 
gezegd dat jullie kind het geluk van zijn leven vindt bij de 
Heere Jezus. Want Hij heeft in Zijn liefde alles gedaan om 
je kind te redden en te verzoenen. Dat heeft niet alleen 
met het leven hier en nu te maken, maar ook voor straks 
tot in alle eeuwigheid. Hij heeft alles al klaar liggen, 
zodat jullie kind eenmaal bij God mag komen wonen. Zo 
alleszeggend heeft God Zich met je kind ingelaten! 

Het teken van de doop is gegeven door 

God. Hij maakt in dat teken van de 

doop iets duidelijk. Wat zou jij je kind 

vertellen wat God in de doop duidelijk 

maakte?  

Zo is je kind gedoopt. En nu? Nu zullen jullie als ouders, 
met andere ouders, met de gemeente je kind daarvan 
vertellen en uitleg geven. Stapje voor stapje, omdat 
een kind dit allemaal niet in één keer kan bevatten. 
Trouwens, wie kan dat wel, ook al ben je volwassen. We 
blijven leren. Wat God heeft weggelegd voor ons, mag je 
een leven lang gaan ontdekken. Jullie mogen daar je kind 
in helpen. Dat is geloofsopvoeding!

1. Geloof

bij de doop hoort geloof   
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Bij deze opvoeding is het belangrijk om op een paar 
dingen te letten. 
 - Ten diepste kunnen wij kinderen niet zelf laten 

geloven. Geloof is persoonlijk en we kunnen nooit 
garanderen dat je kind gaat geloven.

 - We zullen in de opvoeding er naar zoeken dat we onze 
kinderen niet in de weg staan, maar dat we ze juist 
helpen en leiden.

 - Hoe doe je dat? Door ze onvoorwaardelijk lief te 
hebben. Door ze vertrouwen te bieden en zelf 
betrouwbaar te zijn. Door ze veiligheid te bieden. Door 
eerlijk te zijn. Door ze eigenwaarde te leren. Door je 
kind te bevestigen in wie hij is en wat hij kan. Dat je 
gedrag misschien wel eens moet afkeuren, maar dat je 
het kind zelf blijft liefhebben.

 - Op deze wijze mag je onder Gods zegenende handen, 
biddend om de Geest, een spiegel zijn en een venster 
zijn tot op God. 

Lees samen Deuteronomium 6: 1-9

Wat is de kern van dit gedeelte? De opdracht aan ouders. 
Wat moet je kinderen leren? Om God als eerste en 
boven alles lief te hebben. 
Dat is het belangrijkste van alle geboden. 
Praat daar telkens weer over. 
Niet alleen af en toe, maar voortdurend, zo vaak als het 
aan de orde is. 

Zo laat jij zelf zien wat jij gelooft! Pas dan kun jij kinderen 
ook iets van dit geloof overdragen. Wat er niet is, dat kun 
je niet overdragen…! 

Het mooiste is als je kind op een dag laat merken dat 
het in zijn hart leeft: ik deel mijn leven met God, ik 
geef Hem in mijn leven de eerste plaats. Dat is het 
geloofsantwoord op de doop. 

Want uiteindelijk hoort geloof en doop echt helemaal 
bij elkaar! Het blijft onaf als de doop niet gevolgd wordt 
door geloofsbelijdenis! Dat kun je toch niet op z’n beloop 
laten?


