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BIJBELMOMENT HEILIGE DOOP 
(Ook geschikt voor peuters) 

 
BIJBEL 
Lees Markus 10:13-16 (Je vindt deze geschiedenis ook in Lukas 18:15-17. Met jonge kinderen 
kun je dit Bijbelgedeelte ook uit een ‘kinderbijbel’ voorlezen) 

 
BESPREKEN 
Wat de Heere Jezus hier zegt (Laat de kinderen tot Mij komen!) kun je in de kerk soms ook 
zien: als er gedoopt wordt. Er zijn verschillende invalshoeken om over de betekenis van de 
doop met je kinderen in gesprek te gaan. Onderstaande invalshoek sluit aan bij de zin uit het 
Doopformulier: ‘Ten tweede betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing der 
zonden door Jezus Christus’.  
- Waarmee wordt een kindje gedoopt? (met water) 
- Waarvoor gebruik je water? (om vuile dingen schoon te maken) 
- Wat laat het water van de doop zien? (dat je hart vuil is van de zonde en schoongemaakt 
móet worden) 
- Wat laat het water van de doop nog meer zien? (dat je zondevuile hart schoongemaakt kán 
worden. De Heere Jezus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen - Ik maak zondaarsharten 
schoon) 
- Wast het water van de doop dan de zonden af? (Nee, de doop laat zien dat je zonden 
afgewassen moeten worden en kunnen worden en waardoor) 
- Waardoor wordt een vuil hart schoongemaakt? (Door het bloed van de Heere Jezus. Het 
water van de doop wijst op Zijn bloed dat reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7). Door de 
doop zegt de Heere Jezus: kom tot Mij – Ik kan en wil je hart schoonmaken). 
 
BEZIG 
- Je kunt dit gesprek met jonge kinderen heel goed concreet maken. Maak de handen vuil   
met bijvoorbeeld aarde. Ga ze wassen onder de kraan. Zoals water het vuil van je handen 
afwast, zo wast het bloed van de Heere Jezus het vuil van de zonde af. Op de website vind je 

een kleurplaat (ook te gebruiken als praatkaart) die hierbij aansluit. Je kunt vervolgens met 
elkaar 1 Johannes 1:7 of Lukas 18:16 leren (beiden met pictogrammen op de website te 
vinden). 
 

    
 
- In de Bijbel wordt steeds opgeroepen om ‘gedenkstenen’ te hebben naar aanleiding 
waarvan kinderen vragen kunnen stellen. Wat is er van de Heilige Doop zichtbaar in huis? 
Heb je de doopkaart van je kind ingelijst en opgehangen? Ik zag bij iemand een 
collagefotolijst (het kan ook met hexagontegels) met in het midden Lukas 18:16 en 
daaromheen van elk kind een foto in doopkleding met daarbij de doopnamen en doopdata! 
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Zo mooi! Je kunt ook een Bijbelse kijktafel rond de doop maken (voorbeeld op de website). 
Je kunt ook een diamond painting van een mooie foto van je kind in doopkleding maken. 
Meer informatie over diamond painting van een foto vind je bijvoorbeeld op 
www.diamondpaintingplanet.com, www.diamondpaintingstore.nl of 
www.diamondpaintingeigenfoto.nl . 
 

       
 
 
- Heb je geen doopkaart van je kinderen, dan kun je ook samen een nieuwe ‘doopkaart’ 

invullen en op de plaats van de afbeelding een foto plakken. 
 

- Je kunt met jonge kinderen het oude zondagsschoollied ‘Eens brachten de moeders hun 
kinderen tot Jezus’ leren. Ook Hanna Lam en Wim ter Burg hebben een lied over ‘Laat de 
kind’ren tot Mij komen’ (te vinden in de verzamelbundel ‘Alles wordt nieuw’). In de 
liedbundel ‘Tot Zijn eer’ van de JBGG vind je voor oudere kinderen het lied ‘Gedenk aan je 
Schepper’ van ds. C.J. Meeuse waarin het gaat over de doop. In de liedbundel ‘Elk zing’ Zijn 

lof’ van het Kerstenonderwijscentrum vind je het lied ‘Groot voorrecht van de doop’ van 
Karlo Reiziger. 
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