Dopen van kinderen
‘Blij en dankbaar melden wij…’ Je hebt een zoon of dochter gekregen. De eerste weken zijn druk
geweest. Veel aandacht, felicitaties, cadeautjes en wat niet al. Familie, vrienden, buren zijn op
kraambezoek geweest. Ook vanuit de kerk is de pasgeborene begroet. En dan komt de vraag: zullen
we laten dopen? Hoewel, een vraag… Misschien stond het tevoren eigenlijk al vast: wij willen ons
kind laten dopen. In dit overzicht staat kort beschreven wat hier zoal bij komt kijken.
Dopen, wat zit er achter?

Op deze vraag zijn vele antwoorden te geven. We stippen er heel kort enkele aan. Dopen is een teken van
God, waarin Hij laat zien dat wat je ook hebt gedaan, je altijd mag rekenen op vergeving en bij Hem mag

terugkeren. De doop verbindt een mens wereldwijd met al die anderen die Jezus willen volgen en Zijn
Koninkrijk verwachten. Bij de doop hoort een opvoeding en een leven volgens christelijke waarden en
normen.
Doopdatum
In Boerderij De Hoef is er eens in de twee maanden gelegenheid om te laten dopen. Meestal is dat
op de tweede zondag van de even maand. Je vindt de doopdata op de website
www.kerkenindehoef.nl. Daarnaast vermelden we ze steeds tijdig in Hoefmail, onze gratis wekelijkse
e-mailnieuwsbrief.
Voorbereidingsbijeenkomsten
Aan de doopdienst gaan doorgaans twee voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Het is de bedoeling
dat zoveel mogelijk beide ouders daaraan deelnemen. Als er meer dopelingen zijn, ontmoet je ook
andere ouders. Je kunt dan ervaringen met elkaar uitwisselen, van elkaar leren en zo met elkaar
toeleven naar de doopzondag. Op de voorbereidingsavonden komt in de eerste plaats de motivatie
aan de orde. Waarom wil je laten dopen? Wat is voor jezelf belangrijk bij de doop? Aansluitend zal
worden ingegaan op de betekenis van de doop. Vervolgens zal het gaan over een consequentie van
de doop, de opvoeding. Hoe denk je het kind een christelijke opvoeding te geven? Wat verwacht je
daarbij van de kerk? De afsluiting van de bijeenkomsten bestaat uit de voorbereiding van de concrete
doopdienst. Misschien heb je een lied, dat je graag zou willen (laten) zingen, is er een geschikt
gedicht dat je getroffen heeft, of heb je een andere inbreng. Breng het allemaal ter sprake. De dienst
moet zoveel als maar mogelijk is ‘jullie’ dienst zijn.
Doopdienst
Op de doopzondag verwachten we je een kwartier voor aanvang van de dienst in de consistorieruimte
(ingang: links voorin in de kerkzaal). Voor de dopeling en zijn/haar begeleider is de huiskamer
gereserveerd. Na het zogenaamde consistorie- of voorbereidingsgebed door de ouderling van dienst
ga je samen met de kerkenraad de kerkzaal in. Het dopen vindt altijd plaats ná de preek. Je volgt bij
alles de aanwijzingen van de predikant. Dan kan er niet veel fout gaan. In de dienst krijg je een
doopkaars, bijvoorbeeld om te zijner tijd met je kind aan te steken op de ‘verjaardag’ van de doopdag.
In de praktijk blijkt het niet noodzakelijk plaatsen te reserveren voor familie en vrienden. Zij
zijn meestal op tijd aanwezig. Vrijwel alle plaatsen zullen dan nog vrij zijn.
Foto’s maken mag, maar uitsluitend met toestemming van de kerkenraad. Het werkt snel storend,
hetgeen de herinnering aan de dienst negatief kan beïnvloeden. Als er meer ouderparen zijn, is het
noodzakelijk onderling af te spreken wie foto’s laat maken.
We hopen dat je zo een goede eerste indruk hebt van het dopen in Boerderij De Hoef. Aarzel niet
contact te zoeken en vragen te stellen. Dat kan ook als je nog aarzelt of je je kind wel wilt laten
dopen. Samen zoeken we dan naar een passende beslissing.
Contact
Momenteel is er een vacature voor predikant. Wil je je kind laten dopen, neem dan contact op met de
scriba, Serge Kramer, scriba@kerkenindehoef.nl

