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De doop van je kind is altijd een bijzondere gebeurtenis. 

Om de echte waarde van dat moment, het symbool en 

de belofte die je als ouders doet goed te begrijpen, is het 

belangrijk je erin te verdiepen. Aan de hand van het doop-

formulier legt dit boek in zeven hoofdstukken helder uit 

waarom we onze kinderen dopen, wat de doop betekent 

en hoe we invulling kunnen geven aan de belofte die we 

als ouders doen. 

Door het water heen is een waardevol geschenk aan 

doopouders en biedt een goede voorbereiding op de 

doopdienst.

Eline en Bernard van Vreeswijk zijn ouders van vier kinderen. 

Eline werkt bij de HGJB. Bernard is predikant van de her-

vormde gemeente te Hattem.

9 789023 956211
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DOOP – SELA

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
 

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

 
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
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In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

 
Reinig ons, vernieuw ons leven, Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven, Heer.
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

TEKST: HANS MAAT, MUZIEK: ADRIAN ROEST. © STICHTING SELA MUSIC
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Inleiding

De doop van je kind is een hoogtepunt in de tijd rond de 
geboorte. De doop is een geschenk van God aan je kind, een 
teken dat God zich voor altijd aan je kind verbonden heeft.
Nu je kind binnenkort gedoopt wordt, is het goed om na te 
denken wat de doop betekent. Dit boekje is bedoeld om in de 
vaak drukke tijd rond de geboorte even de tijd te nemen om 
stil te staan bij de doop van je kind. Het boekje heeft zeven 
hoofdstukken. Je kunt in de week voor de doop iedere dag 
een hoofdstuk lezen. Je kunt dat ook doen in de week voor 
het doopgesprek. Uiteraard kun je de zeven hoofdstukken ook 
verspreid over de weken voor de doopdienst lezen.

We nemen ons uitgangspunt in het doopformulier. Dat wordt 
in veel gemeenten gelezen in de doopdienst als een samenvat-
ting van de betekenis van de doop. Eerlijk is eerlijk, het is geen 
gemakkelijke tekst. Maar het geeft wel op een prachtige en 
indrukwekkende manier de betekenis van de doop weer. Dat wil 
dit boekje laten zien. We bespreken niet alles uit het formulier, 
maar we hopen dat we een goede indruk geven van wat het 
formulier wil zeggen. We hebben de tekst gebruikt van het 
zogenaamde hertaalde klassieke Formulier om de Heilige Doop 
te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. Dat is te 
vinden achter in veel psalmboeken met de Psalmen in de Berij-
ming van 1773 (ook wel de Oude Berijming genoemd) en in het 
Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland, deel 2.
We hebben bij ieder hoofdstuk een aantal citaten uit het for-
mulier opgenomen, die aansluiten bij wat er in dat hoofdstuk 
uitgelegd wordt over de doop. Ook noemen we als leestip 
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een bijbelgedeelte dat hierbij aansluit. Daarnaast start ieder 
hoofdstuk met een vraag die je even aan het denken zet over 
het thema van het hoofdstuk. Tot slot bevat ieder hoofdstuk 
één of meerdere vragen om verder over na te denken en een 
extra weetje over een aspect van de doop of het doopformulier.

De titel van dit boekje is Door het water heen. God haalt ons 
en onze kinderen door het water van de doop heen. In de 
doop laat Hij zien, dat Hij ons Zijn Koninkrijk binnendraagt. 
Vanuit een wereld waarin we aan onszelf en het oordeel 
overgeleverd zijn. Wat dat voor ons en onze kinderen betekent, 
wordt in dit boekje uitgelegd. In de titels van de hoofdstukken 
komt dit beeld van door het water heen gaan iedere keer terug.

We hopen dat dit boekje je helpt om de waarde van de doop 
meer en meer te ontdekken!

BERNARD EN ELINE VAN VREESWIJK

HATTEM, NAJAAR 2018
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        ... van wie u
                     en                                 
             bent ...Moeder

Vader
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1. Op weg naar het  water
Startvraag
Onlangs ben je vader en moeder geworden. Denk er een mo-
ment over na wat dat voor jou vooral betekent. Kies uit onder-
staande gevoelens/gedachten degene die het meest bij je past.
□   Ik ben heel dankbaar dat alles goed is gegaan.
□    Ik verwonder me over het ontstaan van leven: dat zoiets 

persoonlijks aan je gegeven wordt.
□    Ik voel me nu verantwoordelijk voor het leven van dit 

nieuwe mensje: ik ben zijn/haar vader of moeder, wat een 
verantwoordelijkheid!

□    Ik maak me regelmatig zorgen: hoe zal het gaan, de opvoe-
ding, het opgroeien, zal ik het wel kunnen?

□    Ik voel veel liefde; hoe kan het dat iemand die nog maar 
net in mijn leven is, al zo veel liefde oproept…

□    Eerlijk gezegd heb ik hier nog niet echt over nagedacht. 
Het is best intensief allemaal en er is nog niet zo veel 
ruimte geweest voor dit soort gevoelens.

□   Nog iets anders, namelijk: …

Je bent vader en moeder geworden. De afgelopen tijd heb je 
(weer) gemerkt wat het is om vader en moeder te zijn. Direct 
na de geboorte zul je door allerlei gevoelens overvallen zijn. 
Je hebt er net naar aanleiding van de vraag hierboven ook 
over nagedacht welk gevoel met name bij je naar boven komt. 
Verwondering over hoe bijzonder je kind door God gemaakt 

 
        ... van wie u
                     en                                 
             bent ...
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is. Dankbaarheid, dat God je een kind toevertrouwt. Verant-
woordelijkheidsgevoel, omdat het kind geen moment zonder 
jou kan. Liefde, die een kind op zo’n mysterieuze manier bij je 
oproept. Het is zo bijzonder dat iemand die nog maar net in je 
leven is zo veel gevoelens bij je oproept.
Jullie zijn de vader en moeder. God gunt het je om vader of 
moeder te zijn. Het ouderschap is niet alleen een gave, het 
is ook een roeping. God roept je om een ouder te zijn voor je 
kind. Als ouder sta je er niet alleen voor. Ook God wil er voor 
je kind zijn. Als Vader. God heeft een heel mooie vorm bedacht 
om dat duidelijk te maken. Dat is de doop. In de doop laat 
God zien dat Hij echt een Vader wil zijn. Hij verbindt zich aan 
je kind. Straks stroomt het water over het hoofd van je kind. Zo 
echt als het water over het hoofd van je kind stroomt, zo echt 
wil God zijn of haar Vader zijn.
De doop van je kind houdt nog veel meer in. In de kerk is een 
mooie en indrukwekkende beschrijving van de doop gemaakt: 
het doopformulier. Eeuwen geleden heeft men hierin onder 
woorden gebracht wat de doop betekent. Het formulier is 
bedoeld om ons in iedere doopdienst bij de betekenis van de 
doop stil te zetten. Het zijn woorden waarover je eindeloos 
kunt nadenken. Woorden die laten voelen hoeveel je eraan 
hebt dat je kind gedoopt is. En hoeveel je kind eraan heeft.

Om te lezen: Psalm 139 

Om over na te denken
Hoe ervaar jij het ouderschap het meest: als gave, dus iets wat 
God je gunt, of als roeping? Helpt de doop je om juist ook de 
kant die je minder ervaart, in het oog te houden?
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Extra weetje
Het doopformulier stamt uit de tijd van de Reformatie (de zes-
tiende eeuw). De reformatoren vonden het heel belangrijk dat 
de gelovigen wisten wat het geloof betekende. Onderwijs nam 
daarom een belangrijke plek in de gemeente in, tot in de kerk-
diensten aan toe. In veel landen, ook in Nederland, besloot de 
kerk in de loop van de zestiende eeuw voor doopdiensten een 
uitleg van de doop, gebeden en vragen op papier te zetten. 
Dit alles noemde men een formulier. Men vond het belangrijk 
dat ouders hun kind niet uit gewoonte of bijgelovigheid lieten 
dopen, maar dit met de juiste intentie lieten doen.
In de loop van de zestiende en het begin van de zeventien-
de eeuw is de tekst van het doopformulier een aantal keer 
gewijzigd en ingekort. Er waren dus nog langere formulieren. 
In 2004 is er een officiële hertaalde versie van het klassieke 
doopformulier verschenen.
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In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in 

zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij  

mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij  

in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij 

opnieuw  geboren  worden.

In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de  

Heilige Doop  de afwassing van de zonden 

door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt 

in de Naam van de Vader, en van de Zoon en 

van de  Heilige Geest.
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