
Ik ben gedoopt! 
Wanneer je bladert door het fotoalbum met jouw geboortefoto’s, dan stuit je mogelijk ook op 

foto’s die gemaakt zijn op de zondag dat jij gedoopt bent. Je wist dit wel, maar de foto’s 

maken het allemaal wel zichtbaar. Vooral wanneer jij een 

doopjurk hebt aangehad. De foto’s laten zien dat heel de 

familie erbij was. Zo belangrijk vonden zij het blijkbaar dat 

jij gedoopt werd. Maar wat vind jij er zelf eigenlijk van? Is 

het zo’n big deal gedoopt te zijn? Voor je ouders blijkbaar 

wel. Reden genoeg om er eens achter te komen waarom zij 

jou op die bewuste zondag meegenomen hebben naar de 

kerk. Waarom heeft de dominee tot drie keer toe water op 

jouw hoofd heeft gedaan? Waarom zei hij bij het dopen jouw naam en vervolgens: “Ik doop je 

in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest”? 

 

Waar ik liever niet bij stil wil staan 

Het kan zijn dat je weleens gehoord hebt dat dopen te maken heeft met het afwassen van 

zonden. Misschien vind je het best wel vreemd dat baby’tjes gedoopt worden. Die zijn juist zo 

lief en onschuldig. Deze gedachte heb je mogelijk ook van jezelf. Over zonden en schuld 

denken we liever niet na en eigenlijk vind je dat je best wel goed leeft. Het lijkt dat die doop 

van jou helemaal niet nodig was. 

Toch leert de Bijbel anders. De Bijbel zegt dat alle mensen gezondigd hebben. Daar staat ook 

dat God eens alle mensen zal oordelen. Dat klinkt best zwaar. Vooral omdat je diep in je hart 

weet, dat jij niet onschuldig bent. Dat jij het nodig hebt, dat je zonde afgewassen wordt. Als 

deze gedachte in je opkomt, mag je met vreugde en dankbaarheid terugdenken aan je doop. 

Want God heeft bij de doop belooft, dat als jij tot Hem komt met besef van schuld dat Hij die 

van je wil afwassen. 

 

Mijn naam werd genoemd 

Dit is waarom jouw naam is genoemd. Jij mag weten dat het voor jou 

bedoeld is. Bij de belofte van de vergeving van zonden klonk jouw 

naam. Dit betekent niets anders dan dat deze belofte voor jou geldt. 

Als jij in gebed tot Jezus komt, dan zal Hij jou schoonwassen. Dit is 

heel persoonlijk. God heeft het rechtstreeks tegen jou gezegd. 

 

Drie keer gedoopt? 

Nu is er drie keer water op jou gesprenkeld. Betekent dit dan dat jij drie keer gedoopt bent. 

Nee. Jij bent één keer gedoopt. Want maar één keer klonk: “Ik doop je in de Naam van”. Dat 

er drie keer water op je voorhoofd is gesprenkeld wil zeggen dat God in al Zijn volledigheid 

een verbond met jou gesloten heeft. Een verbond met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Hierdoor mag je weten, dat God de Vader voor jou zorgt. Dat God de Zoon jouw zonde wil 

afwassen. En dat God de Heilige Geest jou wil heiligen en vernieuwen, zodat jij een mens 

wordt, zoals God dit graag ziet. 

 

Fotoalbum 

Blader nog eens door het fotoalbum. Besef jij hoe bijzonder die foto’s 

van jouw doop zijn? Toen sloot God een verbond met jou. Jij mag bij 

Hem horen en altijd bij Hem komen. Het teken van deze belofte van 

God is op jouw voorhoofd. Dat is een geweldig iets. Alle reden om 

dankbaar te zijn dat jouw ouders je ten doop hebben gehouden. Zo is 

het een bijzondere zondag geweest. Een dag om te vieren! 


