
Voorafgaande aan het catechisa-
tieseizoen 2012-2013 zullen vele 
jongeren nadenken over het al dan 
niet belijdenis gaan doen. Allerlei 
vragen houden je dan bezig. Eén 
van die vragen staat hierboven. 
Als je je kind laat dopen doe je 
een eed voor Gods aangezicht ten 
aanzien van de godsdienstige op-
voeding van je kind. Je belijdt bij de 
doop dat de Bijbel de waarheid van 
God is, die onmisbaar nodig is in 
ons leven en het leven van ons kind 
tot zaligheid. 
Je belooft je kind in de Bijbel te 
onderwijzen. Als je je kind moet on-

De waarde van belijdenis

derwijzen in Gods Woord moet je er 
zelf in onderwezen zijn. Daarnaast 
vraagt het onderwijzen van je kind 
van je dat je leeft overeenkomstig 
Gods Woord, zodat je een voorbeeld 
bent voor je kind. Een kind zou in 
het leven van de ouders moeten 
zien dat er geen beter leven is dan 
een leven met de Heere. 
In de vragen bij de doop van een 
kind gaat het om dezelfde zaken 
als bij het doen van belijdenis. Bij 
de doop vernieuw je als het ware je 
belijdenis. Je zegt eigenlijk dat je 
ook nu je een kind hebt gekregen je 
kind zult onderwijzen overeenkom-

Antwoord op je vragen

Waarom moet je belijdenis 

gedaan hebben om je kind 

te laten dopen? Is belijdenis 

doen een soort toegangs-

kaartje? Wat is de toege-

voegde waarde van belijdenis 

doen bij het opvoeden van je 

kind? 
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stig je belijdenis.
Belijdenis doen getuigt van onder-
wijs dat je hebt ontvangen in Gods 
Woord en van het verlangen van je 
hart om daarna te leven. Met het 
doen van belijdenis zeg je: “Mijn 
ouders zijn niet meer verantwoor-
delijk voor mij, maar ik ben zelf 
verantwoordelijk voor God en men-
sen als het gaat om wat de Bijbel 
vraagt.” Belijdenis getuigt er ook 
van dat je weet dat het noodzake-
lijk is dat je bekeerd moet worden 
en dat dit het belangrijkste is in je 
leven. Belijdenis vraagt een nieuw 
hart. De doop van je kind vraag een 
nieuw hart.
Je zegt wellicht: “dan kan ik geen 
belijdenis doen.” “Dan kan ik mijn 
kind niet laten dopen. Ook zonder 
het doen van belijdenis mag je geen 
dag onbekeerd verder leven. Je 
moet vandaag voorbereid zijn om 
de Rechter van hemel en aarde te 
ontmoeten. 
Ik hoop dat dit je knieën doet bui-
gen en doet smeken om genade 
van God. Je kunt en je mag niet 
onbekeerd verder leven. Je kunt en 
wilt jezelf niet bekeren. Wat zou dat 
je in de klem moeten brengen. Wat 
zouden we die nood bij dagen en bij 
nachten de Heere moeten voorleg-
gen.
Wat zou het groot zijn als veel jon-
geren met deze nood en met dit 
gebed naar belijdeniscatechisatie 
komen. Wat zou het een zegen zijn 
voor kinderen als ouders zo met 
hun kind bij de doop staan! Het 
doopwater getuigt nog dat op het 
noodgeschrei de Heere stromen 
van zegen tot bekering kan en wil 
geven.

Opstandig

Ik ben chronisch ziek, ik vind 

het moeilijk hier mee om te 

gaan. Mijn leeftijdsgenoten kun-

nen van alles en ik kan zoveel 

niet. Ik ben gewoon opstandig! 

Ik weet wel dat het niet goed is, 

maar ik ben het er gewoon niet 

mee eens. Ik bid er ook wel om 

maar het lukt gewoon niet. Wat 

kan ik dan nog doen?

Een jongere

Je gaat een hele moeilijke weg in je 
chronisch ziek-zijn. Als een ander 
daar zelf niet mee te maken heeft, 
kan ieder antwoord heel makkelijk 
klinken. Toch is het goed om ook in 
deze omstandigheden naar de Bij-
bel te luisteren.
In de Bijbel kom je ook mensen 
tegen die met blijvende kruisen 
te maken hebben. Asaf is het ook 
niet eens met het kruis wat er in 
zijn leven iedere dag is, zo blijkt 
uit Psalm 73. Hij is ook opstandig. 
Wat maakt nu dat het in Asaf leven 
anders wordt onder het kruis. Als 
hij opnieuw in Gods heiligdom, zeg 
maar de kerk, ingaat dan verandert 
het allemaal weer in zijn leven. Hij 
mag ervaren: ondanks mijn kruis, 
ondanks mijn zonde in mijn opstan-
digheid wil God mij genadig zijn. 
De Heere wil mij tot de Steenrots 
zijn. Dat geeft zalige rust. Het kruis 
dient dan ook om de Heere te zoe-
ken en de Heere steeds meer nodig 
te hebben tot zaligheid.
Paulus heeft een doorn in zijn vlees. 
Hij bidt of de Heere die doorn, een 
engel des satans die met vuisten 
slaat, weg wil nemen. De doorn 

Heb je een vraag? 

Mail ‘m naar 
antwoordopjevragen@jbgg.nl
Schrijven mag ook: Postbus 79, 
3440 AB Woerden.
Let op: stel je vraag kort en 
vergeet je contactgegevens niet.

Ds. L. Terlouw en Laurens Kroon 
beantwoorden deze vragen om 
de beurt. 

blijft. Toch maakt God het anders in 
zijn leven als Hij tot Paulus spreekt: 
Mijn genade is u genoeg. Paulus 
krijgt dat niet op het eerste gebed, 
maar op herhaald bidden.
Vraag daarom of de Heere je die 
zegen van Asaf, in het gaan naar 
de kerk, wil geven. Die zegen van 
Paulus in het lezen van je Bijbel. De 
Heere is nog Dezelfde.
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