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Inleiding
De Nederlands Gereformeerde Kerk (landelijk) is van oorsprong een gereformeerde kerk, waarin 
ruimte bestaat voor het evangelische gedachtegoed. De NGK Veenendaal is een jonge gemeente 
met relatief veel gezinnen. Onze gemeente groeit door de aanwas van nieuwe gemeenteleden met 
verschillende kerkelijke achtergronden. Mede hierdoor voelen velen zich in onze gemeente thuis, 
een kerk waarin zij niet opgroeiden.

Vanwege deze diversiteit denken we als gemeente na over theologische onderwerpen. Eén daarvan 
is de vraag of er, naast de doop aan kleine kinderen, ruimte is om een kind in een eredienst op te 
dragen. Na studie en beraad nemen we in deze beleidsafspraak een besluit over deze vraag.

Overwegingen
⁃ Wij geloven dat Christus de doop en het avondaal als sacrament aan de kerk gegeven heeft. Sa-

men met de verkondiging van het evangelie vormen zij de kern van het christelijke gerefor-
meerde leven.

⁃ Wij geloven dat kinderen van gelovige ouders opgenomen zijn in het verbond met de drie-
enige God. Door de doop ontvangen zij het teken van dit verbond, waarbij God het initiatief 
neemt. 

⁃ Wij geloven dat in de doop Gods genade in Christus zichtbaar wordt, want door de doop word 
je in Christus geheiligd. Daarom wordt in de doop zichtbaar dat je je identiteit niet in jezelf 
vindt maar in Christus. Na de doop schrijven wij deze kinderen in als lid van onze gemeente.

Besluit
De kerkenraad besluit
⁃ dat de doop van kinderen ongewijzigd de hoofdlijn van ons gereformeerde kerk-zijn blijft;
⁃ dat in de context van onze gemeente er ruimte kan zijn voor de opvatting van ouders, die lie-

ver zien dat hun kinderen later gedoopt worden;
⁃ dat in geval van een verzoek om een kind “op te dragen” we met de ouders spreken over hun 

verlangen, wijzend op onze hoofdlijn van de kinderdoop, maar in liefde begrip tonen voor hun 
afwijkende visie;

⁃ dat na gesprek met desbetre!ende ouders we van harte hun kind(eren) willen ontvangen door 
hen in een liturgisch moment een zegening in het midden van de gemeente te geven en hen in 
te schrijven als geloofsleerling;

⁃ dat de liturgische vormgeving in overleg en conform dit besluit wordt uitgewerkt.
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Gronden
⁃ Ons verstaan van de Bijbelse heilsgeschiedenis vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe 

Testament over het verbond tussen God en Israël en tussen Christus en zijn gemeente.
⁃ De betekenis van de doop zoals die verwoord wordt in de drie Formulieren van Enigheid.
⁃ De (nieuwe) kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, artikel "# over de bediening 

van de doop.

Uitvoering
Het uitspreken van een zegening over een kind vindt plaats in een eredienst. Na enkele inleidende 
woorden over de betekenis van deze zegen, spreekt de voorganger een zegengebed uit. Hierbij legt 
hij zijn hand op het voorhoofd van het kind. Daarbij kan een voorbede voor het gezin uit-
gesproken worden. We drukken hiermee uit dat het leven een gave van God is, waarvoor in het 
midden van de gemeente gedankt wordt.

Het ritueel mag niet gaan lijken op een ‘doop zonder water’. Want een zegening is iets anders dan 
dopen, het is niet een droog dopen. De zegening is een eenvoudig gebaar, het liefst dicht tegen de 
vorm van de zegening voor heel de gemeente aan, die aan het einde van de dienst wordt uit-
gesproken. Het ritueel van zegening is in de kern een gebed en een appèl in één. Het verwijst wel 
náár de doop. Dit betekent omgekeerd, dat bij de latere doop van een zuigeling die gezegend is, 
het water van de doop van wezenlijke betekenis is.

Studie
In de bijlage vindt u de studie $&$$ &$ $% Studie dopen en opdragen !"# Veenendaal en reacties die 
aan dit besluit voorafgingen.
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