
Je hebt een voorsprong 
-Gouden Gezinsmoment over  

de betekenis van de Heilige Doop  
voor je hart- 
(4-14 jaar) 

 
Serie: Heilige Doop 

Deel 1: De doop en je hart 
Deel 2: De doop en je leven 

Deel 3: De doop en je levenswandel 

 
Beseffen kinderen wat het betekent dat ze gedoopt zijn?  

Soms geven ze in antwoord daarop alleen aan dat ze daardoor  
minder mogen dan kinderen die niet gedoopt zijn.  

Maar weten ze ook wat het voorrecht van de doop is?  
Door hun doop hebben ze een voorsprong. 

 

 

Nodig en voorbereidingen 
- Verstop ergens in huis de koekjes die je bij het drinken voorafgaand aan dit 
gezinsmoment wilde aanbieden. 
- Pak twee enveloppen. Schrijf op een briefje dat er ergens in huis koeken verstopt 
liggen en dat je het kind vraagt deze te zoeken. Stop dit briefje in één van de 
enveloppen. Schrijf op een ander briefje dezelfde opdracht, maar geef daarbij stap 
voor stap duidelijke aanwijzingen waar het verstopte te vinden is. Bijvoorbeeld: 1. Ga 
naar de keuken. 2. Kijk in het eerste kastje. 3. Haal het deksel van de pan. Enz. Stop 
dit briefje in de andere envelop.  
 

Binnenkomer 
1. Ga met elkaar aan tafel zitten om iets te drinken. 
2. Vertel de kinderen dat datgene wat je bij het drinken wilde aanbieden ergens 
verstopt in huis ligt en dat je zo dadelijk aan een paar kinderen gaat vragen dit op te 
zoeken. 
3. Geef twee kinderen elk een envelop en vraag hen het briefje dat er in zit eerst te 
lezen en daarna te doen wat erop staat. Zeg dat ze niet bij elkaar op het briefje 
mogen kijken. 
Uiteraard zal degene met het briefje met aanwijzingen de koekjes als eerste 
gevonden hebben.  
4. Roep iedereen weer aan tafel en praat onder het drinken over de gebeurtenis na. 
Hoe kwam het dat … de koeken vond? (Hij of zij had aanwijzingen. Daardoor had 
hij/zij een grote voorsprong.) 
5. Ruim de tafel af en pak de Bijbels erbij 
 

Bijbel erbij 
1. Lees met elkaar Romeinen 3 vers 1 en 2. Het gaat in deze verzen over de 
besnijdenis. Wanneer werden er voor het eerst jongens besneden? (Bij Abraham) 
Waarom moest hij dat doen? 
2. Lees met elkaar Genesis 17 vers 1 tot en met 11. De Heere God sluit een 
verbond met Abraham.  



- Wat is een verbond? (Een afspraak tussen twee mensen waarbij elkaar iets beloofd 
wordt)  
- Wat belooft de Heere? (Dat Hij de God van Abraham en van zijn nageslacht wil zijn)  
- Wat moet Abraham doen? (Naar de Heere luisteren en als teken van het verbond 
alle jongens die geboren zullen worden besnijden) 
3. Nu kennen wij geen besnijdenis meer. Wat is in plaats van de besnijdenis 
gekomen? (De doop) 
 

Bezig 
1. Nu is de doop het teken van het verbond met God. De doop betekent dus iets. Het 
betekent iets voor je hart en voor je leven. In dit gezinsmoment denken we er over na 
wat het betekent voor je hart. In het volgende gezinsmoment denken we erover na 
wat het betekent voor je leven. 
2. Laat één van de kinderen even naar buiten lopen en met z’n handen door grond of 
zand gaan. Laat de vuile handen aan iedereen zien en vraag hoe deze schoon 
kunnen worden. (Door ze te wassen met water) Laat het kind dit doen en weer 
komen zitten. 
 

Bijbel erbij 
1. Lees Vraag en Antwoord 73 uit de Heidelbergse Catechismus. Wat zegt de doop 
tegen jou? (Dat je hart vuil is van de zonde en gewassen moet worden. Maar ook: 
dat je hart gewassen kan worden door de Heere Jezus.) 
2. Bij de doop wordt de Naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige 
Geest op het hoofd van de baby geschreven. Dat blijft er altijd op staan. Het betekent 
dat zo’n baby bij de Heere hoort. Is elke baby die gedoopt wordt dan een kind van 
God? (Nee, je krijgt bij de doop geen nieuw hart, maar de Heere zegt wel waar en 
hoe je het krijgen kunt: je moet bij Hem zijn. Hij wil het geven.) 
3. Terug naar de vraag van Paulus in Romeinen 3 vers 1: Wat heb je aan je doop? 
Lees het antwoord in vers 2: Je hebt een voorsprong omdat je het Woord van God 
hebt. Je weet dat je hart vuil is. Je weet dat het gewassen moet worden. Je weet dat 
het gewassen kan worden. Je weet waar je de vergeving van je zonden krijgen kunt. 
Je weet waar je het zoeken moet: bij de Heere Jezus. God geeft je aanwijzingen in 
Zijn Woord.  
4. Wat moet je dus doen? (De aanwijzingen goed gebruiken en niet met zoeken 
stoppen voordat je het gevonden hebt) 
 

Besluiten 
Zing ter afsluiting een aantal psalmen waarin het verbond genoemd wordt, zoals 
Psalm 147:10, Psalm 105:5 en 6, Psalm 81:12, Psalm 25:5, Psalm 89:14, Psalm 
103:9. 
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je onder ‘Materialen voor kinderen’ of via de tag 
‘Doop’ een kleurplaat over de Doop (getekend door Linda Bikker) die je de kinderen 
ter afsluiting kunt laten inkleuren. 
 
 
 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

