
DOOPINFORMATIE AMSTELKERK  

 

Ruim een week voordat de doopdienst gehouden wordt, hebben we het doopgesprek met alle  

ouders/verzorgers van de dopelingen en de ouderling van dienst van die zondag. We wisselen 

onze visies op de doop uit en bespreken met elkaar de liturgie. Denk vast na over doopliedjes die 

je mooi vindt.  

 

Als er meer kinderen gedoopt worden, is het wel zo verstandig om even te overleggen over het 

maken van foto’s, zodat er niet teveel fotografen door de kerk heen lopen. Als je leuke digitale 

foto’s hebt gemaakt die geschikt zijn voor de website, ontvang ik ze graag via de mail 

(jos.de.heer@hetnet.nl).  

Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst. Deze kunnen dus gewoon  

meegenomen worden in de kerk. Voor kleinere kinderen en baby’s is er crèche in gebouw  

‘Amstelstroom’ naast de kerk. Denkt u eraan uw gasten hiervan op de hoogte te brengen.  

 

Een kwartier vóór aanvang van de dienst (dus 9.45 uur) worden doopouders en hun kind (-eren)  

verwacht in de consistoriekamer (ingang iets voorbij de hoofdingang rechts). Er worden plaatsen 

op de eerste rij voor jullie vrijgehouden. We gaan met elkaar naar binnen aan het begin van de 

dienst.  

Na afloop graag meelopen met de ouderling van dienst naar ‘Amstelstroom’ om de gelukwensen 

van de gemeente in ontvangst te nemen.  

Het is een gewoonte van onze kerk dat je een kinderbijbel krijgt en een doopkaars.  

Alle info over de kerk en de kerkdiensten, vind je op kerkenouderkerk.nl.  

 

Hieronder staat de standaardliturgie voor de doop afgedrukt. We beginnen de kerkdienst zoals  

gewoonlijk met een gedeelte dat ‘voorbereiding’ heet (intochtslied, kyriegebed en gloria) en 

direct daarnaar volgt:  

 

Bediening van de doop  

 

[op dit moment worden de kinderen vanuit de consistoriekamer de kerk binnengedragen; koster 

geeft dit moment aan; doopouders regelen zelf iemand die hun kind binnendraagt- deze is vanaf 

het begin van de dienst bij het kind in de consistoriekamer; na de doop neemt deze het kind weer 

mee daar naartoe of blijft in de dienst]  

Presentatie  

 

V: Welke naam hebt u aan uw kind gegeven? (antwoord door een van de ouders)  

 

Dooplied  

 

Doopgedachtenis (allen gaan staan)  

 

V: U allen, hier samengekomen rondom de doopvont om getuigen te worden van de doop van                  

..  en uw eigen doop te gedenken:  

    Wilt u de Heer uw God dienen en naar Zijn stem alleen horen?  

 



G: JA, DAT WIL IK  

 

V: Wilt ge u verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen,  

     om te leven in de vrijheid van de kinderen Gods?  

G: JA, DAT WIL IK  

 

V: Schaamt u dan niet de Christus te belijden want het evangelie is een kracht Gods  

     tot behoud van ieder die gelooft; en zegt samen met deze doopouders en de kerk  

     van alle eeuwen tegen alle kwade machten in:  

 

Geloofsbelijdenis  

 

[Hier volgt een Geloofsbelijdenis. We bespreken in overleg welke, gesproken of gezongen, 

modern of klassiek]  

 

(hierna gaan allen zitten)  

 

Zondvloedgebed  

Voor het leven van mensen wilt Gij, God,  

dat er scheiding zal zijn tussen kwaad en goed,  

tussen dood en leven, tussen angst en vrede.  

Daarom hebt Gij de aarde tevoorschijn geroepen uit de chaos van het water,  

daarom hebt Gij Noach -die op U vertrouwde- behouden en bewaard  

toen een wereld van boosheid ten onder ging.  

Daarom hebt Gij uw volk Israël droogvoets het water door gevoerd  

terwijl de golven van de dood zich sloten boven de onderdrukker.  

Zoals de vreemdeling Naäman genezen opstond uit de doodsrivier,  

zoals uw Zoon Jezus zich dopen liet in de Jordaan  

en zoals Hij het graf achter zich liet en uit de dood is opgestaan,  

zo willen ook wij hier de doop vieren te samen als kinderen  

die U volgen in een nieuw leven, vol belofte, vol genezing.  

Met groot en klein zetten wij voet aan wal in het land van uw vrede.  

Wij vertrouwen onze kinderen aan u toe en noemen hun naam:  

Gij schrijft die in de palmen van uw hand en daarom geloven wij  

dat niet de angst en niet de dood het laatste woord zullen hebben over hun levens.  

Beadem ook hen met uw Geest; wees voor hen, voor ons een licht op onze weg.  

Vat ons samen in uw trouw, voor nu en altijd in Jezus, uw eersteling.  

Amen.  

 

Doop en handoplegging, overhandiging van de doopkaars  

 

Dooplied  

 

Aanvaarding  

 

V: Zo zijn de namen van deze kinderen nu verenigd met de Naam van de HEER onze God.  



V: Ouders, bent u bereid uw kinderen te ontvangen als een kind van God en u door hun 

tegenwoordigheid in uw huis te laten sterken in het geloof?  

En belooft u hen voor te gaan op de weg die ons gebaand is door Christus onze Heer?  

 

V: (vraag aan de gemeente:)  

    Wilt ook u deze kinderen ontvangen in uw midden om het in woord en daad te bewaren  

     bij het hartsgeheim van de gemeente opdat zij hun doop zullen leren beamen?  

G: JA, DAT BELOVEN WIJ.  

 

Zingen  

(hierna gaat iedereen zitten en de dopeling wordt teruggebracht naar de consistoriekamer)  

We vervolgen met de 'dienst van het woord'. 


