Er zijn heel wat voorbeelden om uit te leggen wat de doop is. God zelf gaf ons een
teken om het duidelijk te maken: water. Door z’n eenvoud zouden we het bijna over het
hoofd zien. In dit doopgesprek beginnen we bij het teken en komen we uit bij waar het
om draait.
Waarom is deze manier geschikt voor eenvoudige mensen? Omdat iedereen water kent en er iets van
weet. Zowel van het positieve (je wordt er schoon van en het is lekker als je dorst hebt) als het
negatieve (je kunt erin verdrinken). Er vallen geen moeilijke woorden die kunnen afschrikken.
Waarom is deze manier geschikt voor ouders die niet snel een kijkje in hun ziel geven? Veel mensen
vinden het spannend om iets van zichzelf te laten zien. Dan is het belangrijk om het gesprek
voorzichtig op te bouwen. Er moet vertrouwen komen. Dat komt er hopelijk door samen naar iets te
kijken en erover te praten. Langzamerhand kan er dan een spade dieper worden gestoken.
VOORAF
Zet een flesje of glas water op tafel.
BEGINVRAGEN
(We beginnen over het water te praten en zijn allemaal gericht op het water, niet op elkaar. Dat bindt
samen en voelt veilig.)
-

Waar denk je aan bij water?
Wat kun je met water doen?
Wanneer gebruik je het?

Zorg dat de volgende elementen naar voren zijn gekomen: iets wat vuil is wassen, je dorst ermee
lessen, erin zwemmen, erin verdrinken. Het aspect dat water voor ons zo gewoon is, ook benoemen.
Voor de doop wordt geen ingewikkeld iets gebruikt: gewoon water. Eventueel opschrijven wat er
allemaal wordt gezegd. Pak een groot wit vel en zet water met grote letters in het midden.
Daaromheen komt wat er allemaal over water wordt gezegd. Dit vel kan in het gezin achterblijven.
VERVOLGVRAGEN
(We leggen nu de link van het water naar de doop.)
Wat heeft water met de doop te maken?
- wassen: vuil van de zonde
- verdrinken: als straf sterven door het water (zondvloed in de tijd van Noach en de Farao met
z’n hele leger)

PERSOONLIJKE VERVOLGVRAGEN
(We leggen nu de link van de doop naar het persoonlijke leven.)
-

Wat zegt het water van de doop jou persoonlijk?
Welke plaats heeft de doop in je gebed?
Wat vind je mooi/ moeilijk aan de doop?

