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Formulier om de Heilige Doop  
te bedienen aan de kleine kinderen 

van de gelovigen 
 
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop 
omvat de volgende drie delen. 
In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in 
zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij 
mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij 
in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw 
geboren worden (Ef. 2:3, Joh. 3:3).  
 
Dat leert ons de ondergang in en de 
besprenkeling met het water (Rom. 6:4). 
 
Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel 
aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een 
afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God 
te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid 
buiten onszelf te zoeken. 
In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de 
Heilige Doop de afwassing van de zonden door 
Jezus Christus (Hnd. 22:16). Daarom worden wij 
gedoopt in de Naam van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige Geest (Mt. 28:19). Als wij 
gedoopt worden in de Naam van de Vader, 
betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij 
met ons een eeuwig verbond der genade opricht 
en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen 
aanneemt (Rom. 8:17). Daarom wil Hij ons met 
al het goede verzorgen, al het kwade van 
ons weren of dat kwade voor ons doen 
meewerken ten goede (Rom. 8:28). Als wij 
gedoopt worden in de Naam van de Zoon, 
verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn 
bloed van al onze zonden en ons in de 
gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft 
(1 Joh. 1:7). Zo worden wij van al onze zonden 
bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als 
wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige 
Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit 
heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot 
leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons 
schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de 
afwassing van onze zonde en de dagelijkse 
vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk 

 
 
Efeze 2;3 

 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin 

verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende 

naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij 

waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen 

des toorns – 

Johannes 3:3   

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren 

wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 

Romeinen 6:4  

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de 

dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is 

door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid 

des levens zouden wandelen. 

 

 

Handelingen 22:16 

16. En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en 

uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn 

naam. 

Mattheus  28:19 

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn 

discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en 

des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen 

onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 

Romeinen 8:17 

17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: 

erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 

Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat 

om ook te delen in zijn verheerlijking. 

Romeinen 8:28 

28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, 

die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 

1 Johannes1:77 maar indien wij in het licht wandelen, 

gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 

elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt 

ons van alle zonde. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder de loep... 

Efeze 2 spreekt over ons oude leven waar we 
voorheen in gewandeld hebben. Daar kan geen 
sprake van zijn bij een klein kind en zeker geen 
baby. 

 

Romeinen 6:4 spreekt over het met Jezus 
begraven zijn en weer opgewekt worden in een 
nieuw leven. (Begraven wordt niet gedaan met 
slechts een paar korrels zand.) Het oude leven 
wordt begraven in het watergraf. Er is totaal 
geen reden voor om daar besprenkeling uit te 
lezen. 

 

Bijbelverwijzingen voluit 

Wij worden geen kinderen van God door de 
doop, maar door het geloof.  
‘Want gij zijt allen zonen van God, door het 
geloof, in Christus Jezus.’ (Galaten 3:26) 
‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun 
heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te 
worden, hun, die in zijn naam geloven’. 
(Johannes 1:12) 
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in de gemeente van de uitverkorenen in het 
eeuwige leven geheel rein een plaats zullen 
ontvangen (Ef. 5:27). 
 
In de derde plaats, omdat elk verbond twee 
kanten in zich heeft, worden wij door God door 
middel van de doop opgeroepen en verplicht tot 
een nieuwe gehoorzaamheid. 
 
Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met 
deze enige God – Vader, Zoon en Heilige Geest 
–, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons 
hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en 
met al onze krachten (Mt. 22:37). Verder, dat wij 
ons van de wereld afkeren, onze oude natuur 
doden en in een nieuw, godvrezend leven 
wandelen (Tit. 2:12). En wanneer wij soms uit 
zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods 
genade niet twijfelen, en ook niet in de zonde 
blijven liggen. De doop is immers een zegel en 
ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig 
verbond der genade met God hebben. Hoewel 
onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, 
mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten.  
Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook 
deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden 
zij ook zonder het te weten in Christus weer tot 
genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot 
Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook 
voor ons en onze kinderen: ‘Ik zal Mijn verbond 
oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw 
zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig 
verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad 
na u’ (Gen. 17:7). Hetzelfde verklaart Petrus met 
deze woorden: ‘Want u komt de belofte toe, en 
uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen 
als er de Heere, onze God, toe roepen zal’ (Hnd. 
2:39). Daarom heeft God vroeger bevolen de 
kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een 
zegel van het verbond en van de gerechtigheid 
van het geloof (Rom. 4:11).  
 
 
  

 

 

Efeze 5:27 

27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, 

stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat 

zij heilig is en onbesmet. 

 

 

 

 

Mattheus 22:37 

37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel 

en met geheel uw verstand. 

Titus 2:12 

12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid 

en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, 

rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genesis 17:7 

7 Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw 

nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, 

om u en uw nageslacht tot een God te zijn. 

Handelingen 2:39 

39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en 

voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze 

God, ertoe roepen zal. 

Romeinen 4:11 

11 En het teken der besnijdenis ontving hij als het 

zegel der gerechtigheid van dat geloof, dat hij in zijn 

onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van 

alle onbesneden gelovigen, opdat hun [de] 

gerechtigheid zou worden toegerekend, 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeze 5 spreekt wel van een reiniging en 
heiliging, maar niet over een dagelijkse 
vernieuwing.  

 

Een kind is geheiligd in de gelovige  (weder-
geboren) ouders (1 Korintiërs 7:14). Dus kleine 
kinderen zijn niet uitgesloten.  
Wanneer kinderen gaan begrijpen wat Gods 
Woord zegt, zullen zij daar zelf een keuze in 
moeten maken. 

 

De besnijdenis was het teken van het verbond 
dat God had gemaakt met Abraham en zijn 
nageslacht via zijn zoon Izaäk. Dit was het 
teken dat zij apart gezet waren van de andere 
volken. Dit was het oude verbond. Door de 
dood en opstanding van Jezus is er een nieuw 
verbond tot stand gekomen, wat voor alle 
mensen geldt. Niemand uitgezonderd. Er hoeft 
dus geen teken van onderscheid meer te zijn. 

 

Bijbelverwijzingen voluit Onder de loep... 

In Handelingen 2:39 wordt gesproken over de 
belofte van de Heilige Geest en niet van het 
verbond. (Zie ook Handelingen 2:38, 
Handelingen 1: 4 en 5 en Joël 2:28.) 
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Zo heeft ook Christus de kinderen omhelsd, de 
handen opgelegd en gezegend (Mc. 10:16). 
 
Omdat (onder het nieuwe verbond) de doop in 
plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort 
men de kleine kinderen als erfgenamen van het 
rijk van God en van Zijn verbond te dopen. 
  
De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het 
opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. 
 
Opdat wij deze heilige instelling van God tot Zijn 
eer, tot onze troost en tot opbouw van de 
gemeente mogen bedienen, laten wij Zijn heilige 
Naam aanroepen: 
Almachtige en eeuwige God, U hebt naar Uw 
streng oordeel de ongelovige wereld, die geen 
berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar 
U hebt de gelovige Noach met zijn achten in Uw 
grote barmhartigheid behouden en bewaard. U 
hebt de verharde farao met heel zijn volk in de 
Rode Zee verdronken, maar Uw volk Israël daar 
droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop 
wordt aangeduid. 
Wij bidden U, pleitend op Uw grondeloze 
barmhartigheid, dat U deze kinderen in genade 
wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw 
Zoon, Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met 
Hem in Zijn dood begraven worden en met Hem 
mogen opstaan in een nieuw leven; hun kruis in 
de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig 
mogen dragen en Hem toegewijd zijn met 
waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; 
opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan 
een voortdurend sterven, door Uw genade 
getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste 
dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon 
onbevreesd mogen verschijnen. 
 
Door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw 
Zoon, die met U en de Heilige Geest, een enig 
God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. 
 
 

 
  
Marcus 10:16 
16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, 
zegende Hij ze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nergens in de Bijbel staat dat de doop in plaats 
van de besnijdenis gekomen is. Ook lees je 
nergens dat er kleine kinderen gedoopt worden. 
Dopen is een stap in gehoorzaamheid, die volgt 
op de bekering (Handelingen 2:38).  Wij 
moeten daarin het voorbeeld van Jezus Zelf 
volgen. (Matteüs 3:15)  
Als de kamerling aan Filippus vraagt of hij 
gedoopt kan worden (Handelingen 8:36), geeft 
Filippus als antwoord: ‘Indien gij van ganser 
harte gelooft is het geoorloofd.’ (vers 37) Bij 
kleine kinderen kan daar nog geen sprake van 
zijn. In Handelingen 16 staat het verhaal van de 
gevangenbewaarder in Filippi. Hij werd met zijn 
hele gezin gedoopt. Ook hier waren geen kleine 
kinderen bij die zelf nog niet tot geloof gekomen 
waren. In vers 34 staat namelijk dat hij zich 
verheugde dat hij met zijn hele gezin tot geloof 
in God gekomen was. 

 

Onderwijzen alleen uit Gods Woord en niet uit 
daarnaast ontstane tradities. 

 

Hier wordt pleitend gebeden om dingen die God al lang heeft toegezegd. 
Dankzegging voor het feit dat de kinderen geheiligd zijn in hun ouders is 
voldoende. 

 

Onder de loep... Bijbelverwijzing voluit 

Jezus zegende de kinderen, Hij doopte 
ze niet! 

 


