
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. En als je een 

geboortekaartje naar onze kerkelijke gemeente hebt gestuurd, is de geboorte 

van jullie kindje al genoemd in een kerkdienst. En dan komt de vraag: zullen we 

ons kindje laten dopen? Of 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 Hij er altijd voor je is, 

waar je ook bent en in wat voor situatie je ook verkeert.   De doop verbindt een 

mens wereldwijd met al die anderen die Jezus willen volgen en Zijn Koninkrijk 

verwachten. Met de doop geef je aan dat je als ouders de wens hebt je kind 

christelijk op te voeden .  

Voorbereidingsbijeenkomsten  

Aan de doopdienst gaan doorgaans twee voorbereidingsbijeenkomsten met de 

predikant vooraf. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk beide ouders daaraan 

deelnemen. Ook als een van de ouders niet aan de kerk verbonden of gelovig 

is, is het belangrijk dat het een gezamenlijke keuze is om jullie kind te dopen. 

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. 

Ook  zal het gaan over vragen hoe jullie je kindje willen opvoeden en welke plek 

het geloof daarin heeft. En hoe de kerk daarin een  steun kan zijn.   De 

afsluiting van de bijeenkomsten bestaat uit de voorbereiding van de 

doopdienst zelf. 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 mogelijk  ‘jullie’ 

dienst zijn.  



Doopdienst  

Op de doopzondag verwachten we je een kwartier voor aanvang van de dienst 

in de kerk. Jullie kind en eventuele jonge broertjes en zusjes kunnen terecht in 

de oppasruimte totdat de doop begint.  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.  

 

Foto’s maken tijdens de dienst mag, maar in overleg met de dienstdoende 

ouderling zodat het niet storend is voor jezelf of de andere aanwezigen.  

Als jij of je partner lid bent van onze gemeente  zijn er in principe geen kosten 

verbonden aan het laten dopen van je kind(eren). Wel stellen we een gift aan 

de kerk op prijs. Met deze gift maak je het werk van de gemeente mede 

mogelijk.  

Contact 

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. Hiervoor kun je contact opnemen met de scriba, Wilma 

van der Veen, scriba@kerkenindehoef.n 


