
  

Inleiding 

Kort geleden of misschien al wat langer geleden 
hebben jullie een zoon of dochter uit de hand 
van God mogen ontvangen. Jullie zijn dankbaar 
dat jullie zo’n prachtig cadeau van God gekre-
gen hebben. Jullie willen ook graag dat Hij jullie 
kind zegent, zoals de Heer Jezus ook de kin-
deren zegende, die door hun moeders bij Hem 
gebracht werden (Markus 10: 14b). Jullie weten 
ook dat jullie alleen met de hulp van God het 
aan jullie toevertrouwde kind kunnen opvoeden 
en laten opgroeien tot een gelukkig en verant-
woordelijk mens, dat in een gelovige relatie 
staat tot God en de medemens. Dit alles willen 
jullie kenbaar maken aan God en aan de ge-
meente. Dit kan door de doop of door het op-
dragen van jullie kind. 

Deze brochure heeft als doel jullie kort de bete-
kenis van de kinderdoop en het opdragen van 
kinderen uit te leggen. Jullie kunnen dan zelf  
over het dopen of opdragen van jullie zoon of 
dochter een weloverwogen keuze maken. 

De doop 

De doop is het uiterlijk teken van een innerlijke 
werkelijkheid: iemand wordt in Christus ge-
doopt. De doop beeldt dus vereniging met 
Christus uit, zowel in Zijn dood als in Zijn opstan-
ding. De gelovige deelt in Christus’ rechtvaardig-
heid en wordt ook deel van Zijn lichaam.   

Na Zijn opstanding geeft de Heer Jezus in Mat-
theüs 28:19 zijn discipelen de opdracht mee om 
te dopen: ‘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’. 

 

Kinderdoop? 

God sloot een verbond met Abraham. In fi-
guurlijke zin zijn alle gelovigen kinderen van 
Abraham, dus het verbond geldt voor alle 
gelovigen èn hun kinderen (Rom. 4). Zoals 
de besnijdenis bij de Joden het teken was 
van Gods verbond met Israël, dat aan elk 
jongentje van Joodse ouders werd aange-
bracht, zo werd de (kinder-) doop symbo-
lisch het teken van Gods verbond met de 
Nieuwtestamentische gemeente.  

In het Nieuwe Testament lezen we niet ex-
pliciet – zoals dat wèl het geval is met vol-
wassenen – dat kinderen en zuigelingen 
werden gedoopt. Vaak wordt dan verwezen 
naar de z.g. ‘huisteksten’ (Hand. 16: 15 + 33, 
1Kor.1:16). Dit, omdat het heel goed moge-
lijk is dat er ook kinderen en huisslaven on-
der hen waren, die samen met de heer des 
huizes werden gedoopt. Daarom wordt 
hierin de Bijbelse grondslag van de kinder-
doop gevonden.  

Door later zelf belijdenis te doen van zijn of 
haar persoonlijk geloof wordt de toetreding 
tot het nieuwe verbond bevestigd. 

 

Kinderen opdragen?  

Na Zijn geboorte brachten Maria en Jozef 
Jezus  volgens voorschrift naar de tempel in 
Jeruzalem om Hem aan God te laten zien: 
de Heer voor te stellen (Lukas 2:22). In Israël 
was dit een voorschrift  bij de eerstgeboren 
zoon. Alle eerstgeborenen werden in de 

wet van Mozes beschouwd als het eigen-
dom van God en moesten daarom aan God 
worden voorgesteld (Exodus 13:2).  

Christenen beschouwen niet alleen hun 
oudste zoon als eigendom van God, maar al 
hun kinderen. Zo stellen, in navolging van 
Jozef en Maria, christelijke ouders bij het 
opdragen hun kind aan God voor en vragen 
Zijn zegen op dit leven.  

Door zich later, nadat zij tot persoonlijk ge-
loof in de Heer Jezus zijn gekomen, zèlf te 
laten dopen, laten zij zien ook deel uit te 
maken van het nieuwe verbond. 

 

Dopen of opdragen? 

In de praktijk zijn zowel het dopen als het 
opdragen van een baby symbolische uitin-
gen van dankbaarheid, afhankelijkheid, ver-
langen en een belofte van ouders tegenover 
God. 

Dankbaarheid om het kostbare nieuwe le-
ven dat door God aan jullie is toevertrouwd. 
Jullie belijden daarmee dat jullie kind uit de 
hand van God ontvangen is. 

Afhankelijkheid, omdat jullie beseffen dat 
jullie in de opvoeding van jullie kindje volle-
dig afhankelijk zijn van Gods liefde en 
trouw.  



 

Verlangen omdat het jullie dierbare wens is 
dat jullie kind ook door God gezegend wordt 
en dat die zegen ertoe zal leiden dat hij of zij 
zelf eens de persoonlijke keuze maakt om 
voor God te leven en om Hem te dienen.  

Belofte omdat jullie de verantwoording op 
je nemen het door God aan jullie gegeven 
kind naar eer en geweten op te voeden in de 
kennis en genade van God door jullie per-
soonlijke voorbeeld en door geloofsonder-
wijs binnen het gezin, school en gemeente. 
Die belofte kunnen jullie niet waarmaken 
zonder de zegen van God daarover te ont-
vangen. 

Voor de christelijke gemeente is het gewel-
dig om door deze symbolische handelingen 
van opdragen of doop getuige te mogen zijn 
vàn die dankbaarheid. Ze mag deelgenoot  
worden van de diepste wens van de ouders. 
Op haar beurt belooft de gemeente aan God 
èn aan de ouders, dat zij de ouders zullen 
helpen bij de opvoeding van hun kind in de 
kennis en de genade van God. 

Voor iedereen? 

Kan iedereen zijn, haar of hun kind laten do-
pen of opdragen?  

Als gemeente gaan we er vanuit dat mini-
maal één van beide ouders zich op grond 
van de Bijbel een kind van God kan noemen 
en een volgeling van de Heer Jezus is.  

Hij of zij dient daarnaast ook vriend of lid van 
de Vrije Evangelische Gemeente Elburg te 
zijn. 

 

 

Een kind is ons     
gegeven…. 

 

Over het dopen en 
opdragen van onze 

kinderen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nu? 

Er valt nog heel veel meer te zeggen over 
de symboliek en diepgang van het opdra-
gen en de kinderdoop. Het voert echter te 
ver om dat allemaal in deze brochure aan 
de orde te laten komen.  

Hebben jullie het verlangen om jullie kind 
te laten dopen of op te dragen, neem dan 
contact op via het onderstaande e-mail-
adres. Er volgt dan een afspraak voor de 
aangifteavond, waar de betekenis hiervan 
wordt besproken, maar waar ook ruimte is 
voor jullie eventuele vragen.  
Tevens krijg je  een nadere toelichting op 
de praktische gang van zaken 

 

REACTIESTROOK 
 

Wilt u (nog) meer weten? 

Mail dan naar de Stuurgroep Leren 

Mailadres: leren@vegelburg.nl 

Besluiten jullie om je kindje te laten dopen of 

te laten opdragen? 

Ook dan:  aanmelden via leren@vegelburg.nl 

(andere info: www.vegelburg.nl) 

Ons adres: 

Vrije Evangelische Gemeente Elburg 
Boterbloem 15 
8081 DK Elburg 
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