
DOPEN IN DE ANDREASKERK 

EEN ORIËNTATIE VOOR DOOPOUDERS 

Beste doopouders, 

De Andreaskerk telt verhoudingsgewijs 

veel jonge gezinnen. Zo verwondert het 

niet dat er minst 6 keer per jaar een 

doopzondag is, waar meestal acht 

kinderen worden 

gedoopt. Bij hoge 

uitzondering zijn 

het meer 

dopelingen of er 

wordt een extra 

doopdienst ingelast. Het feit dat er in 

onze gemeente (gelukkig nog) zoveel 

kinderen worden gedoopt, stemt ons 

dankbaar en doet ons beseffen welke 

verantwoordelijkheid wij als 

Andreaskerk voor deze kinderen én hun 

ouders dragen. Dopen is een kwestie van 

een kort moment, maar je doop 

begrijpen en aan je kinderen uitleggen, 

duurt wat langer en vraagt meestal om 

steun en goede begeleiding. Hoe leg je 

bijvoorbeeld aan je kind uit waarom het 

gedoopt werd?  

Wat betekent het dat je in de naam van 

de Vader, Zoon en Heilige Geest 

gedoopt werd? Wat gebeurt er tijdens de 

doop? En wat zou er na de doop 

moeten gebeuren?  

Rondom de doop van je kind komen 

ook vragen los over het geloof. 

Wat geloof je eigenlijk zelf? En 

waar zeg je nou ‘ja’ op in een 

doopdienst? Om die reden 

hebben wij in de Andreaskerk 

een doopoudergroep in het leven geroepen. 

Als je je kind wilt laten dopen, word je 

via het kerkelijk bureau uitgenodigd om 

deel te nemen aan twee doopzittingen. 

Samen met de predikant e.a. spreken we 

over de betekenis van de doop maar ook 

over de belangrijke samenhang van 

geloof en doop. We dopen immers in de 

protestantse traditie kinderen van ouders 

die geloven. Het Bijbelse ideaal is 

wanneer beide doopouders (vader en 

moeder) uit geloofsverbondenheid met 

Christus hun kind laten dopen.  



Juist omdat de ouders bij Christus 

horen, daarom behoort hun kind ook bij 

Christus en ontvangt daarom in de doop 

het zichtbare teken van God: jij behoort 

(ook) bij Mij. Ik ben ook voor jouw 

leven gestorven opdat jij met Mij zult 

leven.  

In Mattheüs 28: 19-20 zegt Jezus tegen 

zijn discipelen: “Ga dus op weg en m a a k  

alle volken tot m i j n  l e e r l i n g e n , door 

h e n  t e  d o p e n  in de naam van de Vader en 

de Zoon en de heilige Geest, en h u n  t e  

l e r e n  dat ze zich moeten houden aan alles wat 

ik jullie opgedragen heb.”  

Dus de drie opdrachten ‘dopen’, 

‘onderwijzen’ en ‘leerling van Jezus 

worden’ horen beslist bij elkaar. Vaak sta 

je daar als doopouders niet zo bij stil, 

maar tijdens de doopzittingen is er 

uitvoerig gelegenheid om hierover met 

elkaar te praten.  

Verder wordt in een doopzitting het 

verloop van de doopdienst uitgelegd en 

(zover mogelijk) met elkaar de 

liturgische inkleding (liederen, gedichten, 

etc.) besproken.  

Tijdens deze doopzittingen zijn er ook 

twee leden van de doopoudergroep 

aanwezig die de doopouders uitnodigen 

samen als doopgroep binnen één jaar 

nog vier keer bij elkaar te komen om van 

elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. 

Uit ervaring is gebleken dat er echt 

behoefte is aan zo’n doopgroep. Het feit 

dat sommige doopgroepen veel langer 

doorgaan dan eigenlijk gepland was, 

spreekt een duidelijke taal. Ze vonden 

het belangrijk, zinvol en leuk!  

 

We hopen dat je de voorbereiding op de 

doop van jullie kind als verhelderend en 

zegenrijk mag ervaren. 
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