
 

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  B  

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 Jezus Christus heeft gezegt: “God heeft mij alle macht gegeven in 
de hemel en op de aarde. Ga daarom de wereld in en maak alle 
mensen tot mijn leerlingen en doop ze in de Naam van de Vader 
en de Zoon en de Heilige Geest. Geef hun door wat ik jullie 
gezegd heb en laat zien hoe ze daarnaar kunnen leven.” 
Wat heeft Hij daarbij beloofd? 

L Wat betekent de doop voor ons? 
G Wie gelooft en gedoopt wordt zal een nieuwe mens worden. 

L Wat gebeurt er in de doop? 
G Jezus Christus geeft ons het recht om medeburgers van Gods volk 

te zijn; wij mogen bij Hem horen. 

G Geldt dat ook voor kinderen? 
K Ja. 

L Wat heeft Jezus over kinderen gezegd? 
K Laat de kinderen tot mij komen; houdt ze niet tegen! Want voor 

mensen als zij is het Koninkrijk van God.  

De gemeente staat op. Ouders en peten treden naar voren. 

G Richt op uw wegen, Heer, mijn voeten; 
alleen aan uw hand wil ik gaan, 
die mij voor vallen kan behoeden 
en voor gevaar van stil te staan. 
Verlicht mijn hart en aangezicht, 
Heer, met uw eeuwig licht. 

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 en in zijn leven. 

L In Jezus’ dood en in zijn leven 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 heb je nu door de doop deel aan zijn dood en, zoals Christus 
door de macht van de Vader nieuw leven heeft ontvangen, 
heb jij nu ook deel aan zijn leven. 

G Ik dank U, zonne van mijn leven 
dat Gij het licht zijt in mijn nacht, 
dat Gij mij vrede hebt gegeven 
en mij de vrijheid hebt gebracht. 
Dank, Heer, dat Gij mijn hart verblijdt 
en dat uw licht mij leidt. 

L Ouders en peten, omdat wij door Christus het leven ontvangen 
hebben bent u nu in staat om volgens opdracht dit kind in 
vrijheid op te voeden en in geloof tot Hem te leiden. Handel 
nu, zoals Christus dat van u vraagt. 

Ouders en Peten: Moge Jezus Christus ons daarbij helpen. 

Tijdens het volgende liedgeeft de vader het kind aan de moeder. 

G Laat loven al wat adem heeft 
de Koning die ons alles geeft; 
o aarde, om dit nieuw begin  
tem met het lied der englen in. 

L (Dooptekst) 

L (Zegen over ouders en kind) 
De Heer zegene u en behoede u;  
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

G In Jezus’ naam, ja amen. 


