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Doopdienst in Open Hof Ommoord 
 

Historie en doel 

De doop gebeurt in de regel in een Eredienst op zondagmorgen. Meestal zal de wijkpredikant de doop verzorgen. 

De wijkpredikant plant ieder jaar een aantal zondagen in waarop er eventueel gedoopt kan worden. Aanvragen voor 

een doop worden door de wijkpredikant opgepakt. Voorafgaand aan de doop vinden meestal twee gesprekken, om 

te spreken over de doop en om de doopdienst voor te bereiden, plaats. In het tweede gesprek vindt eventueel een 

kennismaking plaats met de ouderling van dienst en mogelijke andere doopouders/dopelingen. In dit protocol zal 

nader worden ingegaan op de afspraken rondom de doopdienst in Open Hof Ommoord.  

Taken bij de doopdienst – Wijkpredikant/Voorganger 

1. Inplannen van de doopdienst in samenspraak met de aanvrager(s). 

2. Voeren van twee voorbereidingsgesprekken, waarvan tenminste één samen met de ouderling van dienst. 

3. Tijdens de voorbereidingsgesprekken, i.v.m. de privacy, aangeven dat de viering via Kerk TV uitgezonden 

wordt. 

4. Vormgeven van de dienst, in samenspraak met de aanvrager(s) en de cantor-organist. 

5. Coördinator Eredienst informeren. 

6. Wijkkerkenraad informeren. 

7. Invullen van de doopkaart. 

8. Inschrijven van de dopeling in het doopregister. 

9. Ongeveer een jaar na de doop de doopschelp aan de doopouder(s)/dopeling aanbieden. 

Taken bij de doopdienst – Werkgroep Eredienst 

1. Informeren van: 

a. Diverse betrokkenen bij de dienst (koster(s), welkomheters, koffieploeg, kinderdienst en crèche); 

b. De wijkgemeente. De wijkgemeente wordt in ieder geval tenminste één week voor de doopdienst, 

door een bericht in het weekbulletin, geïnformeerd.  

2. Zorgt voor:  

a. Een doopkaars; 

b. Een doopschelp (met naam en doopdatum); 

c. Een doopkaart; 

d. Een boekje voor de doopouder(s) of een attentie voor de dopeling.  

3. Vragen van een fotograaf.  

4. Indien gewenst, de koster informeren dat er plaatsen voor de naaste familie en bekenden gereserveerd 

moeten worden. 

5. Doorgeven van de doop aan de ledenadministratie. 

Taken bij de doopdienst – Ouderling van dienst 

1. Biedt tijdens de dienst aan de doopouder(s) het boekje of aan de dopeling een attentie aan. 

2. Helpt de wijkpredikant in praktische zin (bv. vasthouden van de liturgie-map bij de doop). 

Taken bij de doopdienst – Koster 

Voor de taken van de koster verwijzen wij u naar het document Instructies zondag koster. 
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Orde van dienst tijdens de Heilige Doop 

In de regel vindt een doop plaats tijdens een reguliere Eredienst. De doop vindt plaats na het orgelspel na de 

verkondiging. Waar in onderstaande sprake is van doopouder(s) gaat het om de doop van een kind, waar alleen 

gesproken wordt over een dopeling gaat het om de doop van een volwassene. De gebruikte afkortingen zijn als volgt 

(v. = voorganger, o. = doopouder(s), g. = gemeente en d. = dopeling). De liturgische onderdelen van de dienst van 

de Heilige Doop zijn als volgt:  

 

A – In geval van kinderen: 

1. Inleiding (voorganger) 

Hierin wordt uitgelegd wat de doop inhoudt. 

a) Zingen van een lied dat voor de doopouder(s) de intentie van de doop verwoordt. Tijdens dit 

lied wordt/worden de dopeling(en) binnengedragen; 

b) Voor de doop een gesprek met de aanwezige kinderen over de doop; 

c) Deze kinderen gaan zitten op de treden van het liturgisch centrum. 

2. Presentatie en naamgeving (voorganger en doopouder(s)) 

(Voorganger vraagt de doopouder(s) te gaan staan op de voorste rij) 

v.  [naam/namen doopouder(s)], hier in aanwezigheid van de gemeente vraag ik je/jullie: 

Verlang/verlangen je/jullie dat je kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest? 

o.   Ja, dat verlang/verlangen ik/wij!   

v.  [naam/namen doopouder(s)], nu je/jullie kind gedoopt gaat worden wil ik je/jullie vragen met 

welke naam het zich gekend zal weten bij God en bij de mensen? 

o. [volledige naam kind] 

v.  Moge die naam geschreven staan in het boek des levens, gegrift in de palm van Gods hand! 

3. Doopgebed (voorganger) 

Gebed als voorbereiding op de doop. 

4. Belijdenis (voorganger en gemeente) 

(Voorganger vraagt de gemeente te gaan staan) 

v. Gemeente, als dan in ons midden [naam/namen dopeling(en)] gedoopt wordt/worden 

gedenken wij ook onze doop. Wij worden ons opnieuw bewust, dat de doop een band met 

God geeft en Zijn liefde voor ons laat zien. Daarom vraag ik u: 

• In verbondenheid met alle mensen, binnen de kerk en daarbuiten, die geloven in Gods 

weg van liefde en rechtvaardigheid;  

• In verbondenheid met alle mensen die met vallen en opstaan door de eeuwen heen ons 

op die Weg zijn voorgegaan;  

• En ons uitsprekend en verzettend tegen wat liefde en rechtvaardigheid geweld aandoet; 

tegen alle machten die als afgoden ons leven willen beheersen; 

• Ons geloof staande (en zingend) te belijden met gesproken of gezongen 

geloofsbelijdenis 

(Voorganger geeft aan dat de gemeente kan gaan zitten) 

Doopouder(s) en dopeling(en) gaan naar de doopvont. 

5. De bediening van de Heilige Doop 

Doop en Handoplegging. 
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6. Geloften (voorganger, doopouder(s) en gemeente) 

v. [naam/namen doopouder(s)],  

• Vertrouw(en) je/jullie [naam/namen dopeling(en)] toe aan God in goede en kwade dagen in 

voorspoed en tegenspoed? 

• Zijn jullie ook bereid om [naam/namen dopeling(en)] op te voeden in gesprek met elkaar, 

luisterend naar wat bij elk van jullie in je hart leeft en zijn jullie bereid aan [naam/namen 

dopeling(en)] naast ruimte ook de bescherming te geven, die het als klein en kwetsbaar 

mensenkind nodig heeft? [Alleen bij 2 doopouders van toepassing] 

• Beloof je/beloven jullie [naam/namen dopeling(en)] trouw te blijven, wat de toekomst ook 

brengen zal, en haar/hem/hun te eerbiedigen waar zij/hij ook gaan zal/zullen, steeds eraan 

denkend dat zij/hij een kind van God is/zijn? 

• Wil je/willen jullie [naam/namen dopeling(en)] voorgaan op de weg van het geloof en wil 

je/willen jullie haar/hem/hen vertrouwd doen raken met de Bijbel, wil je/willen jullie 

haar/hem/hen laten opgroeien in haar/zijn/hun gemeenschap, met respect voor alle mensen, 

opdat zij/hij eenmaal zal/zullen kunnen beamen wat met de doop gegeven is? 

Wat is daarop jouw/jullie antwoord, [naam/namen doopouder(s)]?  

o.  Ja! 

Alternatief (wanneer een van beide doopouders de voorgaande vragen niet met Ja kan 

beantwoorden) 

De bovenstaande vraag wordt in dit geval aan een van beide doopouders in de “je” vorm gesteld. 

Hij/zij antwoord “Ja!”. Hierna wordt de partner de volgende vraag gesteld: 

v. Beloof jij [naam partner] dat je je man/vrouw zult helpen en bijstaan bij de christelijke 

opvoeding van jullie kind? 

o. Ja! 

Vraag aan de gemeente (waarbij de gemeente gaat staan): 

v.  Gemeente, wilt u [naam/namen dopeling(en)] opnemen in uw midden en haar/hem/hen naar 

uw vermogen helpen groeien in het geloof en wilt u haar/hem/hen helpen door haar/hem/hen 

voor te gaan op de Weg die de Heer voor ons heeft gebaand? 

g. Ja! (Waarna de gemeente gaat zitten) 

7. Afronding (voorganger en ouderling van dienst) 

a) Overhandiging en aansteken van de doopkaars; 

b) Overhandiging van de doopschelp; 

c) Overhandiging van de bijbel; 

d) Overhandiging van cadeau van de kinderen van de kindernevendienst (als dit voorafgaand 

met de contactpersoon van de kindernevendienst is overlegd); 

e) Doopouder(s) gaat/gaan weer zitten op de voorste rij; 

f) Zingen van een lied ter verwelkoming van de dopelingen in het midden van de gemeente. 

 

Hierna vervolgt de dienst met de Gebeden en gaven.  
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B - In geval van volwassenen: 

1. Inleiding (voorganger) 

Hierin wordt uitgelegd wat de doop inhoudt. 

a) Zingen van een lied dat voor de dopeling(en) de intentie van de doop verwoordt; 

b) Gesprek met de kinderen over de doop; 

c) De kinderen gaan zitten op de treden van het liturgisch centrum. 

2. Presentatie en naamgeving (voorganger en dopeling(en)) 

(Voorganger vraagt de dopeling(en) te gaan staan op de voorste rij) 

v.  Om de doop te ontvangen is/zijn hier in Gods huis: [naam/namen dopeling(en)] 

De dopeling(en) komt/komen naar voren en kan/kunnen evt. een getuigenis geven van persoonlijke 

motieven. 

3. Doopgebed (voorganger) 

Gebed als voorbereiding op de doop. 

4. Belijdenis: afwending en toewending 

(Voorganger vraagt de gemeente te gaan staan) 

v. [naam dopeling], jij die vandaag je doop wilt ontvangen, en u allen die uw doop wilt 

gedenken: 

• Wil je je uitspreken en verzetten tegen alles wat liefde en rechtvaardigheid geweld 

aandoet; tegen alle machten die als afgoden ons leven willen beheersen? 

• Wil je zo gehoor geven aan Gods roepstem om te gaan op díe Weg, en zo leven in de 

vrijheid van Gods kinderen? 

d.  Ja dat wil ik. 

 

Hierna volgt een gezongen of gesproken geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis kan in vragende 

vorm aan de dopeling, bijvoorbeeld: 

v. Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde? 

d.  Ja, ik geloof. 

v. Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de 

heilige Geest; geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus; is 

gekruisigd, gestorven en begraven; neergedaald in het rijk van de dood; op de derde dag 

opgestaan van de doden; opgevaren naar de hemel; en zit aan de rechterhand van God, de 

almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden? 

d.  Ja, ik geloof. 

v. Gelooft u in de heilige Geest; gelooft u in de heilige algemene Kerk, de gemeenschap van 

heiligen; de vergeving van de zonden; de opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven? 

d.  Ja, ik geloof. 

 

5. Geloften 

v. Gemeente, wilt u (naam dopeling) naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u 

haar/hem helpen Christus na te volgen? 

g.  Ja, dat willen wij. 

v.  (tot de dopeling) Wil je je verbinden met alle mensen, binnen de kerk en daarbuiten, die 

geloven in Gods Weg van liefde en rechtvaardigheid; en met alle mensen die met vallen en 

opstaan door de eeuwen heen ons op die Weg zijn voorgegaan; wil je je in bewogenheid 

verbinden met iedereen die God je op je levenspad brengt; wil je je zo deel weten van de 

gemeenschap die samengeroepen is rond Bijbel en Tafel, met lofzang en gebed? 

d.  Ja, dat wil ik. 

(Voorganger geeft aan dat de gemeente kan gaan zitten) 

Dopeling(en) (en eventuele getuigen) blijft/blijven staan gaat/gaan naar de doopvont. 

6. De bediening van de Heilige Doop 

Doop en Handoplegging. 
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7. Verwelkoming 

Vraag aan de gemeente: 

v.  Gemeente, draag haar/hem die gedoopt is in uw gebeden en ga met haar/hem de weg van 

het Koninkrijk. 

g.  Zingen 416:1 (of een ander liedcouplet ter verwelkoming van de dopeling in het midden van 

de gemeente wereldwijd en hier ter plaatse) 

8. Afronding (voorganger en ouderling van dienst) 

a) Overhandiging en aansteken van de doopkaars; 

b) Overhandiging van de doopschelp; 

c) Overhandiging van attentie; 

d) Overhandiging van cadeau van de kinderen van de kindernevendienst (als dit voorafgaand 

met de contactpersoon van de kindernevendienst is overlegd); 

e) Dopeling(en) gaat/gaan weer zitten op de voorste rij; 

f) Zingen van een lied ter verwelkoming van de dopeling(en) in het midden van de gemeente. 

 

Hierna vervolgt de dienst met de Gebeden en gaven.  

Privacy – AVG 

a) Conform de AVG is bij de binnenkomst in de garderobe naast de spiegel en naast het wel en wee bord een 

bord aangebracht met de tekst: ‘Hier worden opnamen gemaakt’.  Deze opnamen worden in de kerkzaal 

tijdens vieringen via Kerk TV gemaakt. 

 

b) Op de plattegrond van de vluchtroutes in de kerkzaal  is aangegeven van welk gedeelte van de zaal geen 

beelden worden gemaakt of uitgezonden. Hierop geldt een uitzondering bij uitvaarten op de momenten dat 

de kist wordt binnengedragen en wordt uitgedragen. 

 

c) Bij opnamen van speciale diensten kunnen personen of familie herkenbaar in beeld worden gebracht; in 

detail of in een overzichtsbeeld. Betreffende personen en hun familie kunnen het als een positieve 

herinnering ervaren dat zijzelf of hun dierbare in beeld zijn. Als betreffende personen niet herkenbaar in 

beeld gebracht willen worden, dienen bezwaren omtrent het niet in beeld willen komen tijdens de 

voorbereiding van de dienst aan de voorganger gemeld te worden door middel van een formulier. De 

voorganger informeert daarna het Kerk TV team over de ingediende bezwaren. Het Kerk TV team neemt 

hiervan nauwgezet kennis. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Protocol Kerk TV in Open Hof Ommoord. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, augustus 2018 door ds. Fulco Timmers, Alex Barendrecht en Joost Barendrecht. 

V1 Dd. 08.10.2018 vastgesteld door WKO.  

Wijzigingshistorie 

V2 – Dd. 30.06.2019, door Joost Barendrecht, eredienst gewijzigd in Eredienst. Gezien de beperkte omvang van de 

wijzigingen, is het niet noodzakelijk V2 voor te leggen voor goedkeuring aan KKO/WKO. 

 

V3 – Dd. 26.08.2021, door Joost Barendrecht, het hoofdstuk  “Taken Wijkpredikant/Voorganger” gewijzigd en het 

hoofdstuk “Privacy-AVG” toegevoegd. Vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 

 


