DE DOOP

Een leven lang hoop!
Gespreks- en verdiepingsmaterialen voor
ambtsdragers rondom de Heilige Doop

DE DOOP
een leven lang hoop!
“Leer de natie haar doop verstaan en Kerk en Natie zijn gered.” De man die deze
woorden zo’n honderd jaar geleden schreef, diepte schatten op uit de goudmijn die
de Heilige Doop is. Het onbegrip en de onwetendheid van mensen over hun doop
greep hem aan. Daarom probeerde hij anderen mee te nemen in het ontdekken van
deze schatten.
God geeft ons de sacramenten om, door het gebruik ervan, de belofte van het Evangelie te verzegelen
en te doen verstaan. Ze zijn Zijn belofte dat Hij ons, door het offer van Christus, uit genade, vergeving
van zonden en het eeuwige leven schenkt. Zo legt de Heidelbergse Catechismus de betekenis van
de sacramenten uit (Zondag 25). In deze brochure doen we u graag een handreiking om ouders te
helpen deze rijkdom van de doop voor zichzelf en hun kind(eren) dieper te verstaan.

Doopkring met “De verloren zoon”
Op het schilderij van Rembrandt treffen we een vader en twee
(verbonds)kinderen. De ene jongen ligt, in gescheurde kleren,
geknield voor z’n vader, de andere, keurig gekleed, kijkt van
een grote afstand en uit de hoogte toe. Deze wereldberoemde
afbeelding van de gelijkenis van de verloren zoon leent zich goed
voor een bezinning op onze verhouding tot de hemelse Vader.
Op www.hervormdjeugdwerk.nl/doop vindt u een uitgewerkt
programma om hier met een groep over na te denken.

Veilige sfeer
“Het was voor mij een nieuwe ervaring. Ik kreeg van
iemand de tip om “iets” mee te nemen en daar dan
met elkaar naar te gaan kijken. Dat zou veiligheid geven
aan mensen die niet makkelijk praten. Je hoeft elkaar
dan immers niet gelijk in de ogen te kijken. Maar wat
kon ik meenemen? Een print van Rembrandts Verloren
zoon bijvoorbeeld. Door eerst met elkaar te praten over
wat we daarop zien, ontstaat er een veilige sfeer. Uiteindelijk stelt iedereen zich de wezenlijke vragen: Hoe
verhoudt de hemelse Vader zich tot mij en hoe verhoud
ik mij tot Hem?”
Margreet van den Berg, gezinswerker

Doopgesprek
In de meeste gemeenten is het gebruikelijk om
als ambtsdrager een doopgesprek met ouders
te hebben, waarin de betekenis van de doop en
het doopsformulier aan de orde komt. Belangrijk
en waardevol om van hart tot hart met ouders in
gesprek te zijn. Graag reiken we hiervoor (nieuwe)
ideeën aan. Ideeën die we als organisatie hoorden
van andere ambtsdragers en graag met u delen.
Hieronder vindt u drie gesprekscategorieën, zodat u
een insteek kunt kiezen die bij de ouders past.
1. Water
Deze eerste categorie is een wat vreemde eend
in de bijt. Er wordt niet gekozen voor een gewoon
gesprek, waarbij je elkaar direct in de ogen kijkt. De
insteek is eenvoudig: water, het teken van de doop.
Deze benadering is vooral geschikt voor ouders die
moeilijk woorden geven aan wat er vanbinnen leeft of
voor wie het verbond een abstract begrip is.
2. Vaste spijze
Vaste spijze, de tweede categorie, vraagt inzet van de
doopouders, omdat ze voor een bijeenkomst huiswerk
moeten maken. Op www.hervormdjeugdwerk.nl/doop
zijn compleet uitgewerkte voorbeelden te vinden.

Huiswerk maken
Na de doop van onze eerste werden we
uitgenodigd om met andere ouders een paar
avonden over de doop bij te wonen. Thuis
hebben m’n vrouw en ik samen het huiswerk
gemaakt: het doopformulier doorgenomen
en de bijbehorende vragen gemaakt. Dat
maakte dat we er goed voorbereid naartoe
gingen. Ik vond het mooi om te merken hoe
andere ouders met de doop bezig zijn. Door
de open gesprekken leer je elkaar beter
kennen. Ik werd geraakt door de rijkdom
en de diepte van de doop. Die willen we
doorgeven! De doopverjaardagen staan
daarom in de agenda. Elk jaar staan we stil
bij dit spreken van God.
Benno van Ginkel, vader van twee
kinderen, Scherpenzeel

3. Verandering van spijs doet eten
Deze categorie gaat uit van een gesprek zonder
huiswerk vooraf. De insteek van het gesprek kan
variëren. Enkele mogelijkheden:
A. Doopformulier
Tijdens het doopgesprek kan het doopformulier
worden besproken, in z’n geheel of juist een
gedeelte.
B. Bijbelgedeelte
Het doopgesprek wordt gevoerd aan de hand
van een Bijbelgedeelte. Bijvoorbeeld Handelingen
2:37-40 of Romeinen 6:1-11
C. Belijdenisgeschrift
Ook kan het gesprek gevoerd worden aan de
hand van een belijdenisgeschrift, bijvoorbeeld
de Heidelbergse Catechismus vraag 69-74 of de
Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 34.

Avonden over de doop
Met de hele gemeente nadenken over de doop? Dat
kan op een intergeneratieve avond! Of wilt u juist met
een specifieke doelgroep het onderwerp uitdiepen?
Ook dat is mogelijk! Neem contact op met het HJW
en laat ons weten wat uw wensen zijn. Wij denken
graag met u mee.

Toerusting voor de hele gemeente
In mijn vorige gemeente Goudswaard hadden we
het afgelopen seizoen voor heel de gemeente een
toerustingsavond over de doop. De avond begon met
een presentatie die heel aansprekend de betekenis
van de doop voor het voetlicht bracht. Tijdens een
workshop bespraken jonge ouders de vraag hoe de
doop in de opvoeding ter sprake kan komen. Ook
werd er nagedacht over de betekenis van de doop
voor de catechese. Jongeren gingen onder bekwame
leiding indringend met elkaar in gesprek. In het
contact met de jongeren merkte ik dat de avond diepe
indruk had gemaakt. De doop was meer voor hen
gaan leven omdat ze de betekenis beter begrepen.
Ds. K. Hak, predikant HG Lienden

Tips
1. Moedig ouders aan om zich te verdiepen in de doop. In veel
gemeenten is het een waardevolle gewoonte om de ouders
bij de doopdienst een boek over de doop te geven. Bekijk
een selectie van het boekenaanbod over de doop op
www.hervormdjeugdwerk.nl/doop. In de leeswijzer vindt u
meer informatie over inhoud en moeilijkheidsgraad van de
verschillende boeken.
2. Deel met ouders het artikel “De doop vieren”, zie
www.hervormdjeugdwerk.nl/doop, waarin verschillende
ideeën worden aangereikt om de doop een centrale plaats te
geven in het gezinsleven.
3. Zijn er al oudere kinderen in het gezin? Stimuleer de ouders
om met de kinderen in gesprek te gaan over de inhoud
van de doop. Ouders kunnen daarbij gebruik maken van
gezinsmomenten rond de doop of van de website
www.abcvanhetgeloof.nl/doop (voor jongeren) of
www.abcvoorkinderen.nl/doop (voor kinderen).
Meer tips op www.hervormdjeugdwerk.nl/doop

De doop geeft hoop!
Als kinderen binnen de gemeente gedoopt worden, bidden
we met elkaar dat God hen genadig wil aanzien en door Zijn
Heilige Geest in Jezus Christus wil inlijven. Dat “genadig
aanzien” is ook wel nodig. Datzelfde doopformulier zegt
namelijk als eerste “dat wij met onze kinderen in zonden
ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn,
zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij
van nieuws geboren worden”. We vragen indringend dat zij
Christus zullen aanhangen met een waarachtig geloof, vaste
hoop en vurige liefde. Dat zij dit leven door Gods genade
getroost mogen verlaten en op de jongste dag onbevreesd
voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen (klassieke
doopsformulier). Van deze diepe ernst spreekt de doop. Ze
is het teken en zegel van Gods genadige toezegging. Daarom
kunnen we niet zwijgen over Gods grote daden, maar mogen
we er met ouders en hun kinderen over spreken.
Opdat onze kinderen hun hoop op God zullen stellen en
Zijn daden niet vergeten - Psalm 78

