Formulier om de heilige doop aan kinderen te bedienen

Wij willen nu overgaan tot de bediening van de heilige doop. Laten we eerst luisteren naar
wat de Bijbel zegt over de instelling en de betekenis van de doop.
Voordat onze Here Jezus Christus naar de hemel ging heeft Hij bevolen: Gaat dan heen,
maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon
en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.1
Zoals blijkt uit deze opdracht heeft Christus aan de verkondiging van het Evangelie van zijn
Koninkrijk de bediening van de doop verbonden. Zo laat Hij aan allen die in Hem geloven
zeker weten, dat hun zondige leven door Zijn bloed en door Zijn Geest gereinigd en herboren
is, net zoals de onreinheid van het lichaam door water wordt afgewassen.
Door de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs is
onze menselijke natuur zo verdorven dat wij allemaal in zonde ontvangen en geboren
worden.2 Zelfs de kleine kinderen zijn in de moederschoot met dit erfelijke kwaad besmet en
daarom kunnen wij alleen het Koninkrijk van God binnengaan wanneer wij opnieuw geboren
worden.3 Zelf kunnen wij dat niet bewerken; daarom zoeken wij onze redding buiten onszelf
in Jezus Christus, Gods Zoon. Hij alleen kan ons redden. Het water bij de doop verwijst naar
het bloed van Jezus Christus dat onze zonden afwast.4 In Christus zijn we rein voor God.
Onze zonden worden verzoend5 doordat God ons toerekent wat Christus door Zijn lijden en
sterven heeft verdiend.
De doop is het teken en zegel van wat God ons in het verbond van Zijn genade belooft. Het is
geen bevestiging van óns geloof of van ónze bekering. Door de doop ontvangen wij het
voorrecht, dat de Drie-enige God Zijn naam op ons legt.
De Vader garandeert ons dat Hij een eeuwig verbond met ons sluit.6 Hij neemt ons aan als
Zijn kinderen en erfgenamen.7 Hij wil, in voor- en tegenspoed, altijd liefderijk voor ons
zorgen.8
De Zoon garandeert ons dat Hij al onze zonden afwast met Zijn bloed. Hij maakt ons één met
Zichzelf in Zijn dood en opstanding. Hij pleit voor ons en zorgt ervoor dat God ons
vrijspreekt.9
De Heilige Geest garandeert ons dat Hij in ons wil wonen en werken.10 Hij wil ons tot leden
van Christus heiligen. Hij zegt ons toe dat Hij ons wil laten delen in wat we in Christus
hebben.11 Dat is het afwassen van onze zonden en het dagelijks vernieuwen van ons leven,
totdat wij tenslotte zonder enige zonde, met al Gods kinderen eeuwig bij Hem mogen leven.12
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De doop, die ons slechts éénmaal bediend wordt, blijft gedurende heel ons leven van kracht.
De Here wil ons door het teken van de doop maken tot dankbare mensen, die berouw tonen over
hun zonden en niet zichzelf zoeken maar Hem, die ware vergeving en bevrijding geeft. En de
Here roept ons door de doop ook op om Hem na te volgen en elke dag met Hem te leven, opdat
Zijn liefde in ons zal zijn en wij in Hem.
Ook als wij uit zwakheid in zonde vallen, Hem verlaten en zelfgekozen wegen gaan, mogen
wij aan Zijn genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen.13 Hij wacht op ons!
Wij hebben immers in de doop een eeuwig verbond met God!
De kinderen van gelovige ouders mogen de doop ontvangen, al begrijpen deze kinderen het
nog niet. God heeft ook met hen Zijn verbond gesloten. Ook zij zijn, zonder het zelf te weten,
in Adam veroordeeld en in Christus tot genade aangenomen. God zegt immers tot Abraham,
de vader van alle gelovigen, en daarin ook tot ons en onze kinderen: ‘Ik zal Mijn verbond
oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u
en uw nageslacht tot een God te zijn’.14
Op de Pinksterdag heeft Petrus verkondigd: ‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en
voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’15
Zo komt de Here ook nu nog met Zijn belofte van vergeving en vernieuwing naar de
gelovigen én hun kinderen toe, want ook zij horen bij Zijn verbondsgemeente.
Als teken van dit verbond werden in het Oude Testament de kleine kinderen besneden. Nu het
bloed van Christus gevloeid heeft, is de besnijdenis als verbondsteken niet meer nodig. 16 In
plaats daarvan is de doop aan ons gegeven.17
Op grond van dit verbond hebben de ouders de taak en de plicht hun kinderen op te voeden in
ontzag voor de Here en Zijn Woord.18 Zij moeten hen door onderwijs en levenswandel een
voorbeeld geven van een leven met de Here.
Opdat deze doopsbediening tot Gods eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente zal
geschieden, willen wij Zijn heilige Naam aanroepen.
Barmhartige God en Vader, wij danken U dat wij in de doop Uw grote liefde mogen zien:19
Uw eigen Zoon hebt U gegeven; Hij is het Lam, dat de schuld der wereld heeft gedragen20 en
ook voor onze zonden gestorven is.
Door Zijn dood en opstanding heeft Hij ook voor ons de weg gebaand tot het nieuwe leven met
U.21 Voor die wondere liefde willen wij U prijzen.
En wij bidden U, dat U ook …., die de doop zal (zullen) ontvangen, wilt opnemen in het verbond
dat U hebt gesloten met Abraham en waar wij door het bloed van Jezus in mogen delen.
Wil de belofte van uw Heilige Geest vervullen in zijn/haar/hun leven en schenk ons als gemeente
de vreugde over Uw goedheid en trouw door de geslachten heen.22
Versterk ons in het geloof, dat U in leven en sterven onze genadige en liefdevolle God bent.
Wij bidden U dit alles in de Naam van de Here Jezus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest
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leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.
*
Doopvragen, te stellen aan de ouders of getuigen:
Opdat het nu openlijk zal blijken dat jullie als ouders in geloof de doop van jullie kind(eren)
verlangen, verzoek ik jullie te gaan staan en voor God en Zijn gemeente op de volgende vragen
oprecht te antwoorden:
Ten eerste:

Geloven jullie, dat de waarheid van God, zoals die in het Oude en Nieuwe
Testament geopenbaard is en in de belijdenis van de Kerk beleden en ook hier in
deze kerk geleerd wordt, de enige en volkomen betrouwbare weg is tot behoud?

Ten tweede:

Belijden jullie op grond daarvan, dat onze kinderen, die van nature aan de zonde
en de eeuwige dood onderworpen zijn, ondanks alles in Christus geheiligd zijn
om met Hem te leven, en daarom volgens Zijn bevel en belofte gedoopt moeten
zijn?23

Ten derde:

Beloven jullie dit kind/deze kinderen, waarvan jullie de vader en moeder (of:
doopgetuigen) zijn, naar vermogen op te voeden en te laten onderwijzen in de
waarheid van God en het een voorbeeld van een christelijke levenswandel te
geven?

Wat is daarop jullie antwoord? (Antwoord: Ja)
**
Doopformule:
N.N., ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
***
Dankgebed:24
Almachtige en eeuwige God en Vader, wij danken en loven U!
Door het bloed van Uw Zoon Jezus Christus hebt U ons en onze kinderen van al onze zonden
gereinigd.
Door Uw Geest hebt U ons tot Uw kinderen aangenomen.
Wij danken U, dat U ons dit met de doop bezegelt en bekrachtigt.
Nu bidden wij in Jezus’ naam: wilt U …., die hier vandaag gedoopt mocht worden, nabij zijn en
altijd leiden door Uw Heilige Geest, opdat hij in de Here Jezus mag opgroeien, vast in Hem gaat
geloven, altijd op Hem blijft hopen, Hem zal liefhebben en eens zal komen tot belijdenis van
Zijn Naam.
Geef hem de kracht om, ook wanneer er moeite, verdriet of verdrukking in zijn leven komen, de
* Hier kan de geloofsbelijdenis worden gezongen of gelezen.
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Heiland vol vertrouwen na te volgen25 en Hem met vreugde en dankbaarheid te dienen.
Geef hem de volharding om te strijden tegen de zonde en de duivelse machten en in Uw kracht
staande te blijven.
Wilt U hem in leven en sterven troosten met Christus' nabijheid, zodat hij vrijmoedig voor Uw
troon mag verschijnen omdat hij U mag kennen als de Zaligmaker.
Schenk ook aan deze ouders de wijsheid van Uw Geest om hun kind naar Uw wil op te voeden,
opdat hij U zal leren kennen en Uw naam zal belijden.
God van ons voorgeslacht, wees ook de God van onze kinderen. Zet het werk van Uw genade
onder ons voort.
(Open onze harten voor het Woord dat U tot ons wilt spreken.****)
Wil ons bewaren in Uw gemeenschap, opdat wij met verlangen uitzien naar de wederkomst van
onze Here Jezus Christus.
U zij de heerlijkheid in de gemeente, door alle geslachten,
op de aarde en in de hemel, nu en in eeuwigheid.
Amen.

**** Wanneer de Heilige Doop vóór de verkondiging wordt bediend.
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