
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

De Heilige doop 

 Vandaag zijn er tijdens de dienst baby’s gedoopt. Dit 

is een bijzonder moment. Lees hieronder maar eens 

waarom. 
 
Er zijn veel voorbeelden te gebruiken om duidelijk te 

maken wat de doop betekent. Eén van die 

voorbeelden is het voorbeeld van een etalage. Stel je 

een winkelraam voor met prachtige spullen. Opeens 

ontdek je dat aan die spullen een kaartje hangt met 

jouw naam. Je hoeft alleen nog maar naar binnen te 

gaan om aan de eigenaar te vragen de spullen aan 

jou te geven. 

Dominee Kos preekte 

vanmorgen over de 

zieke knecht van de 

hoofdman over 

honderd in Kapernaüm. 

Dit kun je lezen in   

Lukas 7: 1 – 10.  

  

Ben jij als kind gedoopt? Als dat zo is, heeft de Heere je heel persoonlijk bij je naam geroepen. Hij heeft als de drie-enige God – Vader, Zoon en Heilige Geest – Zijn Naam verbonden met jouw naam. Wat betekent het dat je in die naam bent gedoopt?  
De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken. Dat kun je lezen in het formulier voor de Heilige Doop. Lees dit eens samen met je vader of moeder.  

Vragen:  

1. Een knecht van de hoofdman is erg ziek. Hij vraagt via een 
aantal Joodse leiders of de Heere Jezus wil komen om 
deze knecht gezond te maken.  

a. Wat zeggen de Joodse leiders van deze hoofdman? 
b. Vinden ze dat hij het waard is dat de Heere Jezus 

hem helpt? 
2. Als de Heere Jezus dicht bij het huis van de hoofdman is, 

stuurt de hoofdman enkele vrienden.  
a. Welke boodschap stuurt hij? 
b. Vindt hij dat hij het waard is dat de Heere Jezus 

hem helpt? 
c. Wat vraagt hij van de Heere Jezus? 

3. De Heere Jezus zegt: Ik heb zo groot geloof zelfs in Israël 
niet gevonden. Waarom zegt hij dat?  

4. Het was vanmorgen een doopdienst. Wat heb je 
vanmorgen geleerd vanuit de preek over de doop? 

 



 

 
 

Opdracht – je eigen doop 
1. Schrijf de datum dat je gedoopt bent op de verjaardagskalender. 
2. Hang je eigen doopkaart op je slaapkamer aan de muur, zodat je er vaak aan herinnerd wordt 
dat je gedoopt bent! 
3. Schrijf de dooptekst (de tekst waar de dominee over preekte toen jij werd gedoopt of de tekst 
die je meekreeg bij je doop/op je doopkaart) op een stevig papier en versier de tekst mooi. Leer 
de tekst daarna uit je hoofd. 
 
Pak een aantal kartonnen kaartjes en een pen. Schrijf op elk kaartje een belofte die God aan je 
heeft gegeven toen je werd gedoopt. Gebruik deze kaartjes als je samen met je ouders (of met 
anderen) bidt. God doet wat Hij belooft! Geloof je dat?! 
 


