
Gezinsmoment voor na de dienst 

 
 

Binnenkomer 
 Denk eens aan de koeien, geiten of schapen in de wei, deze beestjes hebben 

allemaal een merkteken.  

Waarom hebben de beesten dat?  

En wat staat er altijd om de dieren heen? Precies een hek! Waarom staat er een 

hek? Is dat vervelend voor de dieren of is dat juist voor hun bestwil? 

 

Bespreken 
Weet je wat de Doop betekent? …je zonden moeten gewassen worden, je zonden kunnen gewassen 

worden.  
Wat is het voorrecht dat je gedoopt bent? ….de Heere geeft jou Zijn Woord en wijst jou de weg tot de 

zaligheid. Het bloed van de Heere Jezus reinigt ons van alle zonden.  
Er is genade voor iedereen. 

  

Bijbel erbij 
Lees uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis de eerste zin (tot aan de punt) van artikel 34.  

Dit artikel zegt dat gedoopte kinderen Gods merk- en veldteken dragen.  
Wat betekent dat? …(denk aan merkteken van de dieren)   

Als je gedoopt bent, staat op je voorhoofd geschreven dat je bij de kerk en bij de Heere hoort. 
Het water van de doop maakt dus een verschil tussen mensen in de kerk en mensen in de wereld. 

Hoe zegt dit artikel dat? (‘… door hetwelk wij in de Kerk Gods ontvangen en van alle andere volken en 
vreemde godsdiensten afgezonderd worden…’)  

Wat betekent dat? ..(Je bent apart gezet. Je kunt niet alleen voor jezelf of voor de wereld leven, want 
je bent het eigendom van God) 

Dat je gedoopt bent, moet dus te zien zijn aan je leven. 
Je leeft anders, omdat je een andere Koning hebt en naar andere wetten luistert.  

Er staat als het ware een hek om je leven! 
 

In 2 Korinthe 6 vers 14 tot en met 18 lees je hier ook over.  
Lees deze verzen. - Wat is het hek dat om je leven staat?.. (Gods wet; de tien geboden)  en ..? is dat 

bedoeld om je te plagen?... ik mag ook niks…? (Nee, het is bedoeld voor je bestwil! 



Daarmee zegt God wat goed en niet goed is voor ons leven.  
Dat hek is er om ons te beschermen) 

  
Net als bij de dieren in de wei ze zouden zomaar de weg op kunnen lopen met alle gevolgen van dien. 

En net als een vader van een klein kindje, uit liefde! een hek voor de sloot of weg plaatst.  
Omdat het anders zou kunnen weglopen of in de sloot zou kunnen vallen.  

Maar het kleine kind probeert er overheen te klimmen. Het begrijpt niet dat zijn vader voor zijn 
bestwil dat hek heeft neergezet. - Willen wij ook vaak over het hek van de wet klimmen? (Ja, we 

willen vaak niet luisteren naar wat de Heere goed en niet goed noemt) - Is dat erg? (Ja, dat is zonde. 
De wet is bedoeld om goed en veilig te leven. Maar door te zondigen is er veel moeite en verdriet)  

 
 

Paulus zegt tegen je in het gedeelte dat we net uit 2 Korinthe 6 lazen dat je afstand moet houden van 
de zonde. Waarom? (Je bent gedoopt. De doop maakt een verschil tussen mensen in de kerk en 

mensen in de wereld. De Naam van God staat op je voorhoofd. Dat betekent dat je bij Hem hoort.  
De Heere zegt dat Hij jouw God wil zijn.  

Hij wil voor je zorgen.  
Fijn hé!  

 

Herinnering  
Je kunt een symbolische tekening maken en daarin ook de boodschap van de wet als een hek om je 
leven verwerken. Hang deze tekeningen op in huis, zodat je bij het zien ervan aan de boodschap van 

dit gezinsmoment herinnerd wordt. 

Of zoek je doopkaart eens op, deze zou je op een mooie plek in huis of op je kamer kunnen hangen 
zodat je herinnerd wordt aan jouw doop. 

Sommige ouders vieren zelf elk jaar de dag van wanneer hun kind gedoopt is, door bijvoorbeeld de 
dooptekst te lezen en extra lekker te eten… 

 


