
Carolien van Leeuwen, Marlize 
Kroon, Mario Boerefijn en Wilbert 
den Besten praten in de consistorie 
van de Gereformeerde Gemeente 
van Woerden met ouderling J.H. 
Mauritz over de doop. Mario weet 
dat hij op Biddag is gedoopt. Mar-
lize vond onlangs bij het opruimen 
nog haar doopbewijs. Verder we-
ten de jongeren weinig over hun 
doopdienst. Meneer Mauritz vertelt 
dat de dominee hun ouders in de 
consistorie toesprak. “Waar we nu 
zitten gaf de dominee jullie ouders 
twee teksten mee. Laat de kinder-
kens tot mij komen en verhindert 
ze niet en Want u komt de belofte 
toe, en uw kinderen, en allen, die 
daar verre zijn, zo velen als er de 
Heere onze God toe roepen zal 
(Hand. 2: 39). 

Meerwaarde
Carolien bekent dat ze er eigenlijk 

nooit zo over nadenkt dat ze 
gedoopt is. Ze voelt ook niet 
echt de meerwaarde. “Ik 
denk dat mijn ouders me 
hetzelfde opgevoed hadden 
als ik niet gedoopt was.” 
Wilbert wijst erop dat je ook 
bekeerd kunt worden als 
je niet gedoopt bent. Toch 
denkt Marlize dat áls je erbij 

stilstaat je de meerwaarde 
misschien wel ziet, “maar ik 

Wat betekent 
     de doop voor jou?

Een gesprek tussen ouderling 
Mauritz en vier jongeren

Waarschijnlijk ben jij ook gedoopt. 
Hoe lang is dat geleden? Denk 
je wel eens na over wat de doop 
betekent? Bijvoorbeeld als er in 
jullie gemeente een doopdienst is. 
En wat heb je er eigenlijk aan dat 
je gedoopt bent? We vroegen het 
vier 17-jarigen uit de gemeente 
van Woerden.

denk er eigenlijk gewoon nooit zo 
bij na.” 

Opvoeding 
Is het echt zo dat je hetzelfde op-
gevoed zou zijn als je niet gedoopt 
was? Marlize: “Je ouders beloven 
wel dat ze je volgens de Bijbel op 
zullen voeden.” Mario vult aan: “Ze 
belijden dan dat ze het daarmee 
eens zijn. Als je je kinderen niet laat 
dopen, laat je zien dat je het er niet 
mee eens bent”. Carolien heeft nog 
haar twijfels: “Ik heb voor de zalig-
heid toch geen streepje voor, omdat 
ik gedoopt ben?” 
Meneer Mauritz is het daarmee 
eens. “Toch is het wel iets moois. 
De Heere heeft je wel iets gezegd. 
Hij wil ook jouw God zijn”. Mario 
verwoordt het mooi: “De Heere laat 
zien dat Hij je Verlosser wil wor-
den.” 

Afwassing
Wat betekent de doop eigenlijk? 
Wilbert vat het samen: “De afwas-
sing van onze zonden door het 
bloed van Jezus.” Ouderling Mau-
ritz herinnert de jongeren aan de 
vorige doopdienst. “De dominee 
vroeg toen wat er op het doopvont 
zou staan als je er een tekst op zou 
zetten. Misschien weten jullie het 
nog: Het bloed van Jezus Christus 
wast en reinigt van alle zonde.” 

Wilbert
Mario
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ciaal moment in de gemeente. 
Carolien vindt het altijd mooi als 
de hele gemeente gaat staan en de 
kinderen toezingt. Natuurlijk is de 
boodschap in de preken niet an-
ders, maar Wilbert vindt dat het wel 
iets extra’s heeft als je het ook ziet. 
Marlize ziet het als het benadruk-
ken van wat er in de preek gezegd 
wordt. Carolien denkt er eigenlijk 
nooit zo over na dat het water het 
teken van bloed is. “Maar dat is wel 
de kern.” 

Elke dag dopen?
Wilbert vraagt zich nog iets af. “Als 
de doop het teken van afwassing 
is, moet je dan eigenlijk niet elke 
dag gedoopt worden?” Ouderling 
Mauritz legt uit dat je één keer door 
de doop het teken van het verbond 
krijgt. “Elke doopbediening herin-
nert er natuurlijk wel weer aan. Bo-
vendien is de doop een pleitgrond. 
Daarom: zoek de Heere terwijl Hij 
te vinden is.” 

 Bas van Hell

iets wat belangrijk is. Daarom zegt 
de Heere Jezus dat we het Evan-
gelie moeten brengen en moeten 
dopen.”

Verantwoordelijkheid
Misschien wijzen je ouders je er wel 
eens op dat je gedoopt bent. En dat 
je daar rekening mee moet houden 
bij wat je doet. Wilbert snapt dat 
wel. “Je ouders kunnen je daarop 
wijzen. Je zou beter moeten we-
ten.” Marlize denkt dat het goed 
bedoeld is. “Ze willen dat je leeft 
zoals God het wil.” 
Carolien herkent het wel. “Mijn 
moeder heeft dat wel eens gezegd. 
Ze zei toen dat zij verantwoordelijk 
voor mij is, omdat ze mij heeft laten 
dopen. Is dat echt zo?”, vraagt ze 
aan meneer Mauritz. “Je ouders 
beloven wel dat ze je volgens de wil 
van de Heere zullen opvoeden. Als 
je ouders zoiets zeggen maken ze 
zich waarschijnlijk zorgen over je.” 

Doopdienst
Een doopdienst is altijd een spe-

Doop en belijdenis
Carolien begrijpt nog iets niet. 
“Overal waar in de Bijbel over de 
doop gesproken wordt staat eerst 
dat je moet geloven en dan dat je 
gedoopt moet worden. Bij ons is 
dat niet zo.” Meneer Mauritz wijst 
er eerst op dat de volwassendoop 
wel tegelijk een geloofsbelijdenis 
is en legt daarna uit waarom wij 
kinderen dopen. De kleine kinderen 
ontvangen het teken en zegel van 
Gods verbond. Je bent besprengd 
met water in de Naam van de Drie-
enige God. In de doop zegt de Heere 
dat je in zonde ontvangen en gebo-
ren bent, maar ook dat er voor jou 
genade is. Door wedergeboorte en 
geloof mag je het ook daadwerke-
lijk ontvangen.” 

Voorsprong?
Heb je dan een voorsprong als je 
gedoopt bent? Mario noemt het 
anders. “Meer een voorrecht. Je 
bent altijd welkom bij God, maar de 
doop laat dit wel een keertje extra 
zien.” Wilbert wijst erop dat het niet 
genoeg is. “De doop én het geloof 
zijn allebei nodig. Of je nu als kind 
gedoopt bent of niet.”

De vruchten
Wat nu als je gedoopt bent, maar 
je ouders voeden je niet op volgens 
de Bijbel? “Dan komt er niks van 
terecht”, zegt Marlize. Meneer 
Mauritz vertelt dat hij eens een 
preek hoorde over de appelboom 
onder de bomen des wouds (Hoogl. 
2). “Die boom is het beeld van de 
Heere Jezus. Hij valt op omdat hij 
zulke goede vruchten heeft. Toen 
dacht ik: als je onder die boom mag 
zitten, dan kun je je kinderen wijzen 
op al die vruchten. Je kunt laten 
zien wat het verbond betekent. Ie-
mand die niet onder die boom zit is 
er niet minder om, maar mist wel 

“De Heere laat zien 
dat Hij je Verlosser wil worden”

Marlize
Carolien
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