
Informatie over de doop in de 
Protestantse Gemeente van Schagen 

 
 
 

Als u onlangs gezinsuitbreiding hebt gekregen: allereerst van 
harte gefeliciteerd met de nieuweling(en) in uw midden! 

 
Als u zelf gedoopt wilt worden: van harte welkom in ons midden! 

 

 
 
 
De doop is het sacrament waarmee iemand lid wordt van de 
gemeenschap van gelovigen. Door de doop wordt iemand lid van 
de kerk en de gemeente waar de doop wordt bediend. 
De doop is een belofte aan ons allemaal: God houdt van ons.  
 



Dopen gebeurt sinds de tijd van Jezus. Het is een sacrament 
omdat het als ritueel (met gewoon water) onze dagelijkse 
werkelijkheid in verbinding brengt met dat wat ons begrip te 
boven gaat: het goddelijke. 
De doop wordt bediend aan een ieder die daar om vraagt of, in 
het geval van zuigelingen of kleine kinderen, als de ouders of 
verzorgers er om vragen. Wel is er altijd goedkeuring nodig van 
de kerkenraad. 

 
In deze folder willen wij in het kort uit leggen hoe de doop in 
onze gemeente bediend wordt. 
 
De doop van volwassenen 
De doop wordt bediend omdat u daar zelf om heeft verzocht. 
Meestal heeft een serie gesprekken met de voorganger (bijv. bij 
catechisatie) er toe geleidt dat u zich wilt laten dopen. Het is 
gebruikelijk om, voorafgaande aan de doop, het geloof openlijk 
uit te spreken in het bijzijn van de gemeente, dit heet “belijdenis 
doen”. U spreekt dan uit dat u vertrouwen hebt in God de 
Schepper, dat de boodschap van Jezus Christus u ter harte gaat èn 
dat u altijd zult proberen het goede te doen en het slechte 
achterwege te laten. 
 
De doop van kinderen 
U heeft waarschijnlijk al nagedacht over de vraag waarom u uw 
kind wil laten dopen.  
De voorganger zal met u spreken over uw gedachten bij de doop 
en uw ideeën over de opvoeding van uw kind(eren) en welke rol 
het geloof daarin gaat spelen. 
 
 
 



De doopdienst 
De doop vindt plaats in een zondagse kerkdienst en wordt 
bediend door een predikant. Wanneer er meerdere dopelingen 
zijn wordt een bepaalde datum voorgesteld. De gemeente is erbij 
om het nieuwe lid op te nemen in haar midden. 
In principe kan er in iedere kerkdienst worden gedoopt. Voor de 
doop van volwassenen is het gebruikelijk om dit te doen tijdens 
de Paaswake of op Pinksterzondag. 
 
De voorganger zal de dienst met u bespreken en uitleggen.  
Ouders van kleine kinderen krijgen de vraag: 
Beloven jullie . . . . . . , die aan jullie is/zijn toevertrouwd, 
met liefde en zorg te omringen? Beloven jullie haar/hem/hen  op te voeden in 
de geest van het evangelie van Jezus Christus en haar/hem/hen in liefde trouw 
te blijven welke weg zij/hij in de toekomst ook zal/zullen gaan? 
Volwassen krijgen de vraag: Belooft u uw leven met liefde en zorg te 
leiden, trouw te blijven aan het evangelie van Jezus Christus en uw naasten lief 
te hebben als uzelf? 
 
De doop gebeurt met water, waarbij wordt uitgesproken: 
“Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest.” De doop wordt bezegeld met een handoplegging waarbij 
een kruisteken wordt gemaakt op het voorhoofd. 
  
Alle kinderen in de kerk worden bij de doop van een baby 
uitgenodigd om rond het doopvont te gaan staan. Op die manier 
kunnen zij hun eigen doop opnieuw beleven. 
 
De dopeling krijgt van de gemeente drie aandenkens: 
- de doopkaars, die tijdens de doopdienst wordt aangestoken 
- een doopkaart met daarop datum van geboorte en doop 
- een visje gemaakt van textiel: dat wordt opgehangen op het 

wandkleed in de kerk. Eens per jaar halen we de oudste visjes 
eraf en geven we aan de dopelingen. 



 
Na de doopdienst worden de gedoopte of de ouders van de 
gedoopte baby voor in de kerk gefeliciteerd door de 
gemeenteleden. 
De gedoopte wordt ingeschreven in het doopregister en 
opgenomen in de ledenadministratie. 
 
Overige mogelijkheden 
Veel ouders geven hun dopeling een Bijbeltekst mee. U kunt 
hiervan voorbeelden zien in de brochure “Over de doop”. Ook 
kunt u zelf een tekst vinden met behulp van de zoekfunctie van 
de website www.biblija.net. U kunt bijvoorbeeld zoeken op 
woorden als: weg, leven, trouw, toekomst, zoon, dochter enz. 
Sommige ouders stellen het op prijs om zelf in de kerkdienst uit 
te leggen waarom hun kind gedoopt wordt, daar is ruimte voor. 
De doop kan worden bezegeld met een zalving; Christus betekent 
gezalfde. Door de zalving symboliseren we dat we één worden 
met Christus en Zijn volk. 
 
Niet dopen, maar wel opdragen in de gemeente 
Er kunnen allerlei motieven zijn waarom u op dit moment uw 
kind (nog) niet wilt laten dopen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat 
uw kind daar zelf over moet kunnen beslissen. 
U kunt uw kind laten opdragen in de gemeente. Er wordt dan een 
gebed uitgesproken en uw kind wordt gezegend. Deze zegen 
betekent dat we haar of hem het goede toewensen: de kracht en 
het vertrouwen die door God worden gegeven.  
 
Voor meer informatie: neem contact op met de predikant en/of de 
scriba. Hun contactgegevens vindt u op de website: 
https://pgschagen.nl/ 

 


