
 

E V A N G E L I S C H E  B R O E D E R G E M E E N T E  

D O O P L I T U R G I E  A  

 

G Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen; 
met ons kind gaan wij tot U, 
wil Uw zegen ons verlenen, 
waar de roepstem werd vernomen: 
Laat de kindren tot Mij komen. 

L Onze Heer Jezus zegt: Mij is gegeven alle macht in de hemel en 
op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen en 
doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest en leert hun te onderhouden alles, wat Ik u bevolen heb. 
Wat heeft Hij daarbij beloofd? 

G Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden. 

L Wat gebeurt er in de doop? 
G Jezus Christus geeft ons door de doop het burgerrecht in Zijn Rijk. 

L Behoren ook kinderen tot Zijn Rijk? 
G Ja, want Jezus Christus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen; 

houdt ze niet tegen! Want voor mensen als zij is het Koninkrijk 
van God.  

De gemeente staat op, terwijl de kinderen worden binnengebracht. 

Ouders en peten treden naar voren. 

G U, Vader, U zij dank gebracht; 
U hebt de kleinen niet veracht; 
U maakt dit kind door Christus’ werk 
tot deelgenoot aan ’t heil der Kerk. 
U neemt het nu genadig aan 
en doet het voor Uw oog bestaan. 

L Ouders en peten, zo vraag ik u nu: 
Wilt u beloven uw kind op de weg naar Jezus Christus te 
leiden, door het tot een goed voorbeeld te zijn in woord en 
wandel, in geloof, hoop en liefde? 

Ouders en peten:        Ja, dat willen wij beloven! 

Gebed 

L Met Uw heilige sacramenten 
G zegen ons, o Here God. 

L Hoe bent u gedoopt, die in Jezus Christus gedoopt bent? 
G In Zijn dood. 

L In Jezus’ dood doop ik nu ook jou, …………………,  
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  

Ouders en peten strekken hun rechterhand uit over het kind. 

L Zo ben je nu met Hem begraven door de doop in de dood, 
opdat ook jij, zoals Christus door de macht van Zijn Vader uit 
de doden is opgewekt, een nieuw leven zult leiden. 

G Jezus leeft en nu zal leven 
ieder, die in Hem gelooft. 
Jezus zal ons nooit begeven, 
dat heeft Hij ons Zelf beloofd. 
Jezus leeft! Komt, zingt Zijn eer! 
Hij begeeft ons nimmermeer. 

Nadat alle kinderen gedoopt zijn, treden de ouders met de dopelingen naar voren. 

L En nu leef, want Christus leeft in je. Hij heeft je liefgehad en Zijn 
leven voor je geofferd.  

G Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met Zijn Geest Hij ons omgeeft, 
waar wij ook staan of gaan.  

L De Here zegene u en behoede u; 
de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

G In Jezus’ naam, ja, Amen. 


