
Een hek om je leven 
-Gouden Gezinsmoment over  

de betekenis van de Heilige Doop  
voor je leven- 

(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 

 
De Heilige Doop heeft betekenis voor het hart van de gedoopte kinderen 

(zie deel 1 in de serie Heilige Doop), 
maar ook voor hun leven. 

Wat dan? 
 

Binnenkomer 
Maak voorafgaand aan dit gezinsmoment met elkaar een wandeling. Mogelijk rijd je 
eerst een stukje met de auto om buiten het dorp of de stad te komen. Zorg dat je 
ergens wandelt waar koeien, schapen of geiten in een weiland lopen. Maak de 
kinderen attent op het merkteken in de oren van deze beesten. Praat over de 
betekenis ervan. Als die je niet helemaal duidelijk is, ga dan met elkaar bij de boer 
langs en vraag ernaar. Wijs de kinderen ook op het hek om het weiland. Waarom 
staat er een hek? Is dat vervelend voor de dieren of is dat juist voor hun bestwil? 
Alternatief: wie geen weilanden in de omgeving heeft, kan ook bij een 
dierenboerderij gaan kijken. 
 

Bespreken 
1. Drink gezellig iets met elkaar en praat na over de wandeling. 
2. Kom terug op het vorige gezinsmoment waarin met elkaar is nagedacht over de 
betekenis van de doop voor het hart. Vraag de kinderen of ze nog weten wat de 
Doop betekent: je zonden moeten gewassen worden, je zonden kunnen gewassen 
worden. Vraag hen wat het voorrecht is als kind gedoopt te zijn: de Heere geeft jou 
Zijn Woord en wijst jou de weg tot de zaligheid. Het bloed van de Heere Jezus reinigt 
van alle zonden. Er is genade voor zondaren, ook voor jou. 
3. Geef aan dat de doop ook betekenis heeft voor het leven van kinderen en dat het 
daarover in dit gezinsmoment gaat. 
4. Ruim de tafel af en pak de Bijbels erbij. 
 

Bijbel erbij 
1. Lees uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis de eerste zin (tot aan de punt) van 
artikel 34.  
 
2. Dit artikel zegt dat gedoopte kinderen Gods merk- en veldteken dragen. Wat 
betekent dat? (Het merkteken van de dieren tijdens de wandeling vertelde onder 
meer bij welke boer deze dieren horen. Als je gedoopt bent, staat op je voorhoofd 
geschreven dat je bij de kerk en bij de Heere hoort.) 
 



3. Het water van de doop maakt dus een verschil tussen mensen in de kerk en 
mensen in de wereld.  
- Hoe zegt dit artikel dat? (‘… door hetwelk wij in de Kerk Gods ontvangen en van 
alle andere volken en vreemde godsdiensten afgezonderd worden…’)  
- Wat betekent dat? (Je bent apart gezet. Je mag niet voor jezelf of voor de wereld 
leven, maar je hoort het eigendom van God te zijn. Dat je gedoopt bent, moet dus te 
zien zijn aan je leven. Je leeft anders, omdat je een andere Koning hebt en naar 
andere wetten luistert. Er staat als het ware een hek om je leven.) 
 
4. In 2 Korinthe 6 vers 14 tot en met 18 lees je hier ook over. Lees deze verzen.  
- Wat is het hek dat om je leven staat? (Gods wet; de tien geboden)  
- Is dat bedoeld om je te plagen: ik mag ook niks…? (Nee, het is bedoeld voor je 
bestwil. Daarmee zegt God wat goed en niet goed is voor ons leven. Dat hek is er om 
ons te beschermen) 
 
5. Gebruik het voorbeeld van een klein kind (misschien heb je in je gezin een kind 
van deze leeftijd) dat in de tuin mag spelen. Maar het kind loopt elke keer naar de 
weg. Dat is veel te gevaarlijk. Daarom zet vader een hek om de tuin. Maar het kleine 
kind probeert er overheen te klimmen. Het begrijpt niet dat zijn vader voor zijn bestwil 
dat hek heeft neergezet.  
- Willen wij ook vaak over het hek van de wet klimmen? (Ja, we willen vaak niet 
luisteren naar wat de Heere goed en niet goed noemt)  
- Is dat erg? (Ja, dat is zonde. De wet is bedoeld om goed en veilig te leven. Maar 
door te zondigen is er veel moeite en verdriet) 
 
6. Bij de doop hebben ouders beloofd om hun kinderen christelijk op te voeden. Wat 
heeft dat hiermee te maken? (Dat ze over het Woord van God vertellen en leren hoe 
de Heere wil dat je leeft. Dat betekent ook dat ze je soms dingen moeten verbieden 
die jongens en meisjes die niet gedoopt zijn wel van hun ouders mogen) 
 
7. Paulus zegt tegen je in het gedeelte dat we net uit 2 Korinthe 6 lazen dat je 
afstand moet houden van de zonde. Waarom? (Je bent gedoopt. De doop maakt een 
verschil tussen mensen in de kerk en mensen in de wereld. De Naam van God staat 
op je voorhoofd. Dat betekent dat je bij Hem hoort. De Heere zegt dat Hij jouw God 
wil zijn. Hij wil voor je zorgen. Maar hij wil dat jij Hem liefhebt en leeft zoals Hij dat 
vraagt. Daarom moet je afstand houden van de zonde) 
 
8. Is het een nadeel dat je als gedoopte niet alles mag doen wat je zou willen? (Nee, 
dat is een zegen. De Heere bewaart je voor zonden. Maar ook: Hij nodigt je om met 
al je zonden bij Hem te komen. Als je verloren gaat, is dat je eigen schuld) 
 

Besluiten 
Laat de jongere kinderen ter afronding een weiland met een hek en dieren tekenen. 
Eventueel kun je hen ook de kleurplaat van de koe in het weiland van de boer geven 
die op www.bijbelsopvoeden.nl staat (onder ‘Materiaal voor kinderen’ of via de tag 
‘Doop’). Laat de oudere kinderen een symbolische tekening maken en daarin ook de 
boodschap van de wet als een hek om je leven verwerken. Hang deze tekeningen op 
in huis, zodat de kinderen bij het zien ervan aan de boodschap van dit gezinsmoment 
herinnerd worden. 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


 

 
 

Verdieping 
Er is al behoorlijk veel aan de orde geweest in dit gezinsmoment. Wie echter vindt 
dieper te moeten afsteken en de kinderen erop wil wijzen dat de Heere wel eist dat zij 
de wet houden, maar dat zij dat nooit in eigen kracht zullen kunnen, kan aan de hand 
van bijvoorbeeld Zondag 3, 4 of 5 hierover met de kinderen verder praten. Van de 
kant van mensen is er geen enkele verwachting. Maar dat leert de doop ook niet. Er 
is alleen verwachting van Gods kant. Hij wil geven wat Hij eist: ‘Ik zal maken, dat gij 
in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen’ (Ezechiël 36 
vers 27). 
 
 
 

 


