
Dopen 
 
 
 
 
 

 
In deze puzzel zitten 4 zinnen verborgen. Zoek de tekentjes die bij elkaar horen.  
et ze in de goede volgorde en maak de zinnen af.  
 

+ De doop is `…….. 
 
% God wil ……………  
   
& God wil ……………. 
 
# God wil …………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zinnenpuzzel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woordzoeker 



Doopviering 
 

We verwelkomen het kind in het huis van God en in de grote gemeenschap 
van christenen. De ouders wordt gevraagd naar de naam die de dopeling 
voor God en mensen zal dragen. Nadat ouders, peter en meter beloven om 
het kind te helpen groeien in geloof, krijgt de dopeling een kruisje op het 
voorhoofd. Het teken van wie Jezus wil volgen.  
God heeft ons iets te vertellen. Verhalen uit de bijbel worden voorgelezen 
en doorgegeven. Als antwoord bidden we tot God. We denken aan de 
mensen die ons zijn voorgegaan en bidden dat de dopeling op zijn 
levensweg mag blijven kiezen voor het goede. We vragen de bescherming 
en zegen van Jezus Christus voor het kind, waarna de voorganger in stilte 
de handen boven het hoofd van de dopeling houdt.  
Het doopwater wordt gezegend met een gebed dat de geschiedenis van 
God en mens in herinnering brengt. En nadat alle aanwezigen hun geloof 
hernieuwen en het al biddend doorgeven aan de dopeling is het tijd om het 
kind te dopen met water. De voorganger giet driemaal water over het 
hoofd van de dopeling terwijl hij zegt: ‘ik 
doop jou in de naam van de Vader, de 
zoon en de heilige geest.’ Zo wordt het 
kind symbolisch ondergedompeld. Om als 
een nieuw mens uit het water te komen, 
als iemand die voortaan leeft met Jezus en 
gelooft dat Jezus de weg is naar geluk.  
Het kind wordt daarna gezalfd met de 
wens dat Gods geestkracht mag 
doordringen in zijn of haar leven. Aan de 
grote paaskaars wordt de doopkaars 
aangestoken. Zo vragen wij dat het licht 
van Christus mag branden in het leven 
van de gedoopte. Om volop te kunnen 
groeien in liefde en zich te openen voor 
dat nieuwe leven met Jezus, wordt het 
Effeta-gebed uitgesproken. ‘Effeta’ betekent: ‘Ga open’.  
Samen bidden we nog het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen leerde: 
het Onze Vader. Tot slot krijgt de gedoopte een opdracht en belofte mee. 
De opdracht om met Jezus op weg te gaan en de belofte dat God er altijd 
voor hem zal zijn.  
 
Hier is ook nog een uitlegvideo over dopen!  
https://www.youtube.com/watch?v=QxqWZgum2xw  
 




