
Orde van Dienst – Dopen  
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
 
Intochtslied (staande) 
 
Stil gebed (staande) 
 
Votum en groet (staande) 
 
Zingen 
 
Gebed 
 
Onderwijzing 
Jezus Christus heeft gezegd: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En 
houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  
Bij de doop worden dus drie namen genoemd. 
Deze drie namen van God vormen een driedubbele belofte: 
Gedoopt worden in de naam van de Vader, dat betekent dat God als een vader voor je wil zorgen. Een 
vader die je vasthoudt en beschermt als je het moeilijk hebt. God houdt van je en met Hem mag je 
verbonden zijn. 
Gedoopt worden in de naam van de Zoon, dat betekent dat we verbonden zijn met het leven en 
sterven van Jezus Christus. Wij geloven dat Hij onze schuld heeft betaald aan het kruis van Golgotha 
en dat Hij de dood heeft overwonnen. De doop is een zichtbaar teken van het nieuwe leven in Hem. 
Gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, dat betekent dat de Heilige Geest met ons meegaat 
en ons helpt. Hij wil wonen in ons hart en ons leven vernieuwen. 
De kerk heeft sinds de dagen van de apostelen de doop bediend aan kinderen en volwassenen. De 
kerk als gemeenschap van gelovigen is mede verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van haar 
leden. Daarom rust op heel de gemeente, en in het bijzonder op de ouders, de taak om onze kinderen 
te vertellen over de liefde van God.  
 
Doopgebed 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen (staande) 
 
Bediening Heilige Doop  
 
Doopouders komen met hun kind naar voren 
 
Eventueel presentatie van de dopelingen (namen op het scherm + foto)  

 

Eventueel zingen 



 
Doopvragen aan de ouders 
Wilt u uw kind laten opgroeien in het geloof dat we zojuist samen beleden en dat het gedoopt wordt 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
 
Belooft u uw kind in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer, en het te 
doen onderwijzen in het Woord van God. 
 
Vraag aan de gemeente (staande) 
Gemeente wilt u …(en …) naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u hen helpen Christus 
na te volgen? 
 
Antwoord: Ja dat willen wij 
 
Bediening van de Doop 
 
Zingen van een zegenlied (staande) 
 
Overhandigen Doopkaars en doopkaart door kinderen van Follow Me Kids  
Aansteken van de doopkaarsen aan de paaskaars  
 
Zingen kinderlied  
 
Kinderen gaan naar Follow Me Kids 
 
Gebed 
 
Schriftlezing 
 
Verkondiging 
 
Zingen 
      
Dankgebed en voorbede  
 
Kinderen komen terug uit Follow Me Kids terwijl we luisteren naar orgelspel of een lied 
Eventueel kunnen doopouders een filmpje aanleveren met foto’s zodat dit afgespeeld kan worden. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  
 
Zegen 
 
Orgelspel 


