
DOOPFORMULIER (vereenvoudigd) 

Dopen betekent eigenlijk: dompelen, onderdompelen. Zo werden in de tijd van de bijbel in 

het oosterse land de mensen ook gedoopt: buiten in de rivier. In onze gemeente 

besprenkelen wij het voorhoofd met water. De betekenis is echter hetzelfde als wanneer de 

dopeling vanmorgen ondergedompeld zou worden. 

De doop wijst erop dat wij mensen vanuit onszelf, ook al is ons lichaam 

schoongewassen,  geen rein hart hebben. Volgens het Woord van God zijn wij allen zondige 

mensen. Wij kunnen niet bij de Heere in Zijn koninkrijk komen als onze zonde niet van ons 

wordt afgewassen. 

De doop als besprenkeling laat zien dat de zonde in ons hart woont. Wij worden opgeroepen 

om onze zonde voor God te belijden en Hem te vragen of Hij onze zonde van ons wil 

afwassen.   

Vanuit onszelf kunnen wij ons niet rein maken. Ook het water van de doop wast de zonde 

niet af. Dat kan alleen de Heere Jezus doen – op basis van het offer dat Hij heeft gebracht 

aan het kruis op Golgotha. 

En in de doop zegt Hij ons, dat Hij dat vast en zeker wil doen. De doop spreekt niet alleen 

van vergeving door het offer van Christus aan het kruis, maar is tegelijkertijd ook een sterke 

bevestiging van deze belofte. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, de 

Zoon en de Heilige Geest. 

 

Gedoopt worden in de naam van de Vader betekent: God de Vader maakt een vaste 

afspraak met ons. Die afspraak blijft altijd, voor eeuwig van kracht. 

De bijbel noemt die afspraak een verbond. Die afspraak die God met ons en onze kinderen 

maakt is een verbond van genade: dat dit verbond gesloten wordt is niet onze verdienste. 

Deze afspraak laat Gods goedheid en barmhartigheid met ons zien. 

In de doop zegt God de Vader: ‘(… ), Ik ben je Vader. Ik neem jou aan als Mijn kind. Ik zal voor 

je zorgen. Ik geef aan jou goede gaven. Ik zal je beschermen voor al het kwade. En als dat 

kwade toch komt, zal ik dat voor jou doen meewerken ten goede.’ 

Wij worden ook gedoopt in de naam van de Zoon. Dat betekent: de Heere Jezus, de Zoon van 

God, zegt: ‘(… ), Ik ben voor jouw zonden aan het kruis gestorven. Omdat Ik jou laat delen in 

Mijn dood en opstanding, word jij bevrijd van jouw zonden en mag je weer delen in Gods 

gemeenschap.’ 

Wij worden ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest. Dat houdt in: de Heilige Geest, de 

Geest van God, schenkt ons wat Christus voor ons volbracht heeft aan het kruis. Hij belooft 

ons dat Hij in ons hart komt wonen, zodat wij de Heere Jezus gaan liefhebben en ons leven 

elke dag vernieuwd wordt. Dat doet de Heilige Geest tot op de dag, waarop de Heere Jezus 

weer terugkomt en wij met allen, die bij de Heere Jezus behoren, voor altijd bij Hem zullen 

zijn in Zijn koninkrijk. 

Door de hechte band die God ons schenkt, vraagt de Heere tegelijkertijd van ons, dat wij 

Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart en met al onze kracht. Hij verlangt van 

ons, dat wij de zonde uit de weg gaan, tegen de zonde strijden en dat wij leven zoals Hij dat 

van ons vraagt. Vanuit onszelf kunnen wij niet op deze manier leven. Als wij door onze 

zwakheid toch weer in zonde vallen, moeten wij niet bij onszelf bedenken: “Nu zal de Heere 

niet meer naar ons willen omzien.” Wij moeten de zonde ook niet blijven doen. Wij mogen de 

Heere om vergeving vragen. Want de doop betekent dat Hij ons liefheeft en ons alle kwaad 

wil vergeven. De doop zegt ons dat deze afspraak van God voor altijd geldt. 



Nu begrijpt een klein kind dat wordt gedoopt daar nog niets van. Er zijn daarom mensen die 

zeggen: ‘Wacht maar met dopen tot een kind groot genoeg is om te begrijpen wat de doop 

betekent.’ 

Maar bij het volk Israël werd het bewijs van Gods liefde en trouw al gegeven aan een kind 

van acht dagen oud. 

Daarom dopen wij ook kleine kinderen. Want ze zijn al vanaf de geboorte onrein, maar 

ontvangen ook Gods belofte van vergeving van de zonde. Ook al hebben ze van dat alles nog 

geen weet. 

In de Bijbel staat: De Heere sprak tot Abraham: ‘Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u 

– én uw kinderen, een eeuwig verbond. Ik zal uw God zijn en de God van uw kinderen.’ 

De Bijbel vertelt ons ook dat er kinderen bij de Heere Jezus werden gebracht. Hij heeft hen 

niet weggestuurd, maar hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Ook de kinderen 

behoren tot het verbond dat God met Abraham heeft opgericht. Daarom is ook Gods belofte 

van vergeving van zonde en van het eeuwige leven voor hen. 

Omdat die belofte ook voor onze kinderen geldt, mogen zij ook het bewijs van die belofte 

ontvangen: de heilige doop. En u, als vader en moeder, heeft de vreugde en de roeping uw 

kind, als hij opgroeit, de betekenis van de doop en van Gods verbond te vertellen en uit te 

leggen. 

 

 


