Geef de doopouders het boek “Je baby laten dopen” van F. van Deursen cadeau. Als u
het via de webshop van Geloof in het gezin bestelt, steunt u dit project financieel. Het
boek kost €5,95.
1A – ONZE VERDORVENHEID
Vraag 1 “Een kind moet alles leren, behalve zondigen. Daarin hoeft het van niemand les te krijgen.”
Waarom is het belangrijk om dat te erkennen van je kind?
1B – HET EERSTE DEEL VAN HET GENADEVERBOD: GODS BELOFTE
Het voorbeeld met de verkering tussen een meisje en een zeeman maakt duidelijk dat ze zich
vasthoudt aan zijn woord. Hoe werkt dat bij de doop?
Vraag 2 Wat belooft God de Vader?
Vraag 3 Wat belooft God de Zoon?
Vraag 4 Wat belooft God de Heilige Geest?
Vraag 5 Hoe kun je met deze beloften bidden voor je kind? Schrijf het gebed uit:
1C – HET TWEEDE DEEL VAN HET GENADEVERBOD: GODS EIS
Vraag 6 Waarom eist God iets van ons?
Vraag 7 Wat eist God van ons?
2 – HET RECHT OP DE DOOP
Waarom mag/moet een kind gedoopt worden?
3A EN B – EEN DOOPBEDIENING ANNO 1500 EN 1600
Wat vind je het meest opvallen aan de doopbedieningen van toen?
3C – HET GEBED VOOR DE DOOP
Dit gebed is gebeden toen jij werd gedoopt en wordt gebeden als jij je kind laat dopen. Overweeg
eens of je het ieder jaar op de doopdag van je kind wilt blijven bidden.
3D – DE DRIE VRAGEN AAN DE OUDERS
In Christus geheiligd, wat houdt dat in?
Hoe wil je je kind gaan onderwijzen in de leer?
3E – HET GEBED NA DE DOOP
“De kerk der Reformatie bidt dat God haar pasgeboren kinderen onder het beslag van zijn Geest wil
houden en regeren en niet of God straks met zijn Heilige Geest tot dit kind wil komen.” Dat is een
uitspraak die in de reformatorische kerken van nu flinke discussies uitlokt. Hoe verhoudt zich deze
uitspraak tot de eis van geloof en bekering die er bij het kind ligt?

