
In dienst van Koning Jezus 
-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 

 
Het water van de doop maakt verschil tussen kinderen. 

Er zijn kinderen die niet gedoopt zijn en kinderen die wel gedoopt zijn. 
Het doopwater op het voorhoofd is niet meer te zien. 

Toch moet er wel verschil te zien zijn tussen kinderen die niet gedoopt zijn 
en kinderen die wel gedoopt zijn. Hoe dan? 

 

Binnenkomer 
Nodig iemand uit de familie of kennissenkring uit die soldaat of marinier is (geweest). 
Vraag hem in tenue te komen om uit te leggen hoe je aan zijn kleding en 
merktekenen op zijn kleding kunt zien bij welk land en bij welk legeronderdeel hij 
hoort. (Is er geen soldaat of marinier in je familie of kennissenkring, kies dan iemand 
van een bedrijf met bedrijfskleding en een bedrijfslogo en leg van daaruit de link.) 
 

Bespreken 
- Roep het vorige Gezinsmoment in herinnering. Je hebt toen geluisterd naar artikel 
34 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Gedoopte kinderen dragen Gods merk- en 
veldteken. Zoals je aan de (merktekenen op de) kleding van een soldaat kunt zien 
welk land hij dient en bij welke koning hij hoort, zo moet je ook aan gedoopte 
kinderen kunnen merken dat ze bij Koning Jezus horen en Zijn wetten gehoorzamen. 
- Lees met elkaar het dankgebed uit het Doopformulier vanaf: ‘Wij bidden U ook…’ 
Bespreek waarvoor er wordt gebeden. (Onder andere dat het kind onder Koning 
Jezus mag leven, in Zijn dienst mag staan, en tegen de zonde en de duivel zal 
vechten en overwinnen.)  
- Vraag de kinderen hoe je dat aan het leven van gedoopte kinderen zal kunnen zien. 
Laat ze een paar dingen noemen en lees daarna wat de Bijbel daarover zegt. 
 

Bijbel erbij 
Lees met elkaar Romeinen 6:13-19. Paulus zegt dat er twee mogelijkheden zijn: je 
leeft in dienst van de zonde en de duivel, of je leeft in dienst van God. Door naar je 
lichaamsdelen [=ledematen] te kijken, kun je zien wie je dient. 
 

Bespreken 
- Paulus zegt dat je ledematen wapens van de zonde kunnen zijn. Noem daar eens 
wat voorbeelden van! (Je gebruikt je handen om te stelen of om iemand te slaan. Je 
mond zegt lelijke dingen of je vloekt. Je ogen zien verkeerde plaatjes of iets wat je 
graag wilt hebben maar wat je helemaal niet nodig hebt. Je voeten gaan naar 
verkeerde plaatsen of schoppen iemand.) 



 
- Paulus zegt dat je een (dienst)knecht van de zonde en de duivel bent als je zulke 
dingen met je ledematen doet. Leg dat eens uit! (Een (dienst)knecht werkt voor een 
baas. Als je iemand dient, doe je wat de ander van je vraagt. Je bent gehoorzaam 
aan je baas. Als je zonde doet, doe je wat de duivel wil en ben je gehoorzaam aan 
hem. Je bent dan zijn (dienst)knecht. Je bent dan bij hem in dienst.) 
 
- De Romeinen aan wie Paulus deze brief schrijft, waren eerst dienstknechten van de 
zonde en de duivel, maar zijn nu gehoorzaam geworden aan de Heere. Ze dienen 
God (vers 17). Dat kun je merken aan hun ledematen. Hun ledematen zijn nu 
wapens in dienst van God (wapens van de gerechtigheid). Wanneer zijn je 
ledematen in dienst van God? (Dan gebruik je je handen om andere mensen te 
helpen. Je gebruikt je mond om vriendelijk met andere mensen en goed over God te 
praten. Je gebruikt je ogen om te zien voor wie je iets kunt doen en om de Bijbel te 
lezen. Je gebruikt je voeten om naar de kerk te gaan en bij mensen op bezoek te 
gaan.) 
 
- De Bijbel leert dat elk mens als hij geboren wordt in dienst van de zonde en de 
duivel is. Dat moet veranderen. Je moet weg bij de duivel en de zonde en bij God in 
dienst komen. Dat kan ook veranderen. Bij de Romeinen is het ook veranderd. De 
Heilige Doop wijst je naar Hem Die dat veranderen kan en wil: de Heere Jezus. Hoe 
doet Hij dat (vers 18)? (Hij maakt vrij van de zonde. Hij verlost van de zonde. Hij 
maakt los van de duivel. Hij maakt vast aan God. Hij geeft ge-recht-igheid. Daardoor 
is het goed met God en wil je Hem dienen en gehoorzamen.) 
 

Bezig 
Laat elk kind als herinnering aan dit Gezinsmoment een trekpop maken. Een 
afbeelding en beschrijving daarvan kun je vinden op www.bijbelsopvoeden.nl onder 
het kopje ‘Materialen voor kinderen’ of via de tag ‘Doop’. 

- Print voor elk van de kinderen de trekpop uit op stevig papier/karton. 
- Laat de kinderen deze inkleuren, verven of beplakken met stof. 
- Knip de trekpop uit en zet deze volgens de beschrijving in elkaar. 

 

Besluiten 
Leer en zing ter afsluiting het lied ‘Neem mijn leven, laat het, Heere…’. Bespreek 
regel voor regel. Hang het op een duidelijke plaats in huis op, naast de trekpop(pen). 
 
1.Neem mijn leven, laat het, Heer’, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
2.Neem mijn handen, maak ze sterk 
door Uw liefde tot Uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van Uw wet. 
 
3.Neem mijn stem, opdat mijn lied, 
U, mijn Koning, hulde bied’. 
Maak o Heer’, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 

4.Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets daarvan behoud’. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat o Heer’ Uw Geest er woon’. 
 
6.Neem ook mijne liefde, Heer’, 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf, en t’ allen tijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

