
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

      Het formulier om baby’s te dopen, uitgelegd aan kinderen. 

1. Omdat je vader en moeder zondige mensen zijn, werd je als baby automatisch al met zonden geboren. Met een leven dat vies is van je zonden en fouten 
kun je niet in Gods schone, volmaakte hemel komen. De doop wijst naar onze zonden en zegt: je hebt een helper nodig, een redder. Iemand die jou je 
fouten en gebreken wil vergeven. Iemand die je hart en leven wil reinigen van alles wat niet goed is. 

2. Je kunt onder de douche je buitenkant wassen, maar niet je binnenkant. Zelfs het water van de doop wast de vlekken van de zonden niet uit je leven. Dat 
kan alleen de Here Jezus doen. Daarom is Hij gestorven aan het kruis op Golgotha. In de Bijbel belooft God je dat Hij je zonden wil vergeven. Hij wil je 
leven iedere dag schoonwassen, zodat je zonden verdwijnen. De doop is Gods handtekening onder alle beloften die in de Bijbel staan. God zet Zich 
helemaal in om mensen te redden. Daarom ben je gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Gedoopt worden in de naam van de Vader betekent dat God de Vader een bijzondere, heilige afspraak met je maakt. Een eeuwige afspraak, die altijd blijft 
bestaan. Deze afspraak wordt een verbond genoemd. Een verbond van genade, je hebt het niet verdiend, maar toch gekregen. God zegt tegen jou in de 
doop: ‘Ik neem je aam als Mijn kind. Ik zal voor je zorgen. En als jou toch iets ergs overkomt, zal Ik dat kwade laten meewerken ten goede.’ 
Je bent ook gedoopt in de naam van de Zoon. De Here Jezus zegt in de doop tegen je: ‘Je mag met Me ruilen. Geef Mij je zonden en Ik geef je eeuwig 
leven. Dat is immers de reden dat Ik aan het kruis ben gestorven. Alles wat Ik door Mijn sterven heb gewonnen, deel Ik met je. Je zult opstaan uit de dood 
en, schoongewassen van zonde, je plaats mogen innemen in de hemel. Ten slotte ben je gedoopt in de naam van de Heilige Geest. De Geest van God 
belooft je met zekerheid dat Hij in je wil wonen en altijd bij je wil zijn. Hij wil je leren om veel van de Here Jezus te houden en te leven naar Zijn wil. De 
Heilige Geest helpt je bij dit alles, tot op de dag dat Jezus terugkomt en je, samen met iedereen die bij Jezus hoort, voor eeuwig in Zijn koninkrijk mag zijn. 

3. Gods verbond, Zijn heilige afspraak met jou, vraagt je om te leven in gehoorzaamheid. In het woord ‘verbond’ zit ook ‘verbinding’. Dat je verbonden zult 
zijn met deze liefdevolle God (Vader, Zoon en Heilige Geest), dat je Hem niet vergeet, maar Hem vertrouwt en van Hem houdt. De doop roept je op om 
te vechten tegen je zonden. De strijd tegen alle fouten die je maakt, kan moeilijk zijn. Als je toch iets verkeerds hebt gezegd, gedacht of gedaan, hoef je 
nooit te twijfelen aan de genade van God. Denk niet: ik ben zo slecht, God wil niks meer met mij te maken hebben. Juist niet! Denk aan het verbond van 
genade. Denk aan alles wat God je geeft in de doop. Je mag samen met God altijd opnieuw beginnen. 
Toen jij als baby gedoopt werd, begreep je van dat alles nog niets. Ook de baby die nu gedoopt word, begrijpt het niet. Toch strekt God Zijn hand naar 
hem uit. Het baby’tje is zonder dat hij het beseft, vanaf de geboorte vuil van zonden. Hij mag ook, zonder dat hij het beseft, bij Gods verbond horen. Dat 
gebeurde al in de tijd van de Bijbel. God zei tegen Abraham: ‘Ik richt een verbond met je op, met jou en je kinderen. Het is een eeuwig verbond. Ik zal je 
God zijn en de God van je kinderen.’ Sinds die tijd werden jongetjes van acht dagen oud besneden. De discipel Petrus vertelde aan de mensen om hem 
heen dat de beloften van God ook gelden voor kinderen. En de Here Jezus heeft de kinderen die door hun moeders bij Hem werden gebracht, niet 
weggestuurd. Ze waren juist welkom bij Hem. Ze werden door Hem geknuffeld en gezegend. Omdat kleine kinderen voor God heel belangrijk zijn, dopen 
wij onze baby’s. En de vaders en moeders krijgen de taak hun kinderen, bij het groter worden, zoveel mogelijk te vertellen over God en Zijn verbond. 

 

 

 

 

 


