
Laat de kinderen tot Mij komen 
Heidelbergse Catechismus zondag 27 

 

1. Bij de Doop moeten we oppassen voor over- en onderschatting. Waar 

staat u? Wat betekent het voor u (voor de meesten van ons zal dat 
gelden) om als kind gedoopt te zijn? 

 
2. Hebt u binnen de familie te maken (gehad) met her- of overdoop? Wat 

deed dat met u? H. van den Belt schrijft daarover “dat her- of overdopen 

wel gezien moet worden als een dwaling, maar niet als een dwaling 
waarmee de eeuwige zaligheid in het geding is”. Bent u het met hem 

eens? 
  

3. Voor de kinderen: De Doop wordt wel vergeleken met een schatkaart. 
Het wijst de weg naar de schat. Welke schat wordt bedoeld en hoe krijg 

je die in bezit? (Te moeilijk? Vraag het je ouders.) 
 

4. a. Wat bezegelt de kinderdoop? Iets in of van de mens of iets van God, 
van wat Hij belooft, wat Hij doet? 

b. In het genadeverbond en het bijbehorende teken - de kinderdoop - 
ligt heel veel troost. Welke? Zie ook D.L. I,17. 

 
5. Het staan voor de kinderdoop brengt diverse verplichtingen met zich 

mee. Welke? 

a. Voor de gemeente? Welke plaats neemt de jeugd in? 
b. Voor iemand persoonlijk? Een gedoopt voorhoofd, vraagt om een 

gedoopt leven. Hoe is dat bij u? 
 

6. Het geloof is niet de grond van de doop, maar het is er wel onlosmakelijk 
mee verbonden. De doop ‘roept’ om een openbare geloofsbelijdenis. 

Hebt u dat antwoord al gegeven? Zo nee, waarom niet? Ook hiervan 
geldt: beter laat dan nooit. Maak er vandaag nog werk van! 

 
7. Om te zingen:  

God sloot eens in het verleden      Jezus heeft hen aangenomen, 

Met zijn volk een vast verbond.      Hun zijn liefde aangereikt: 
Kindren werden vroeg besneden      ‘Laat de kindren bij Mij komen, 

Opdat iedereen verstond:       Want van hen is ’t Koninkrijk.’ 
Dit besnijden is een teken               En hun doop is nu een teken 
Van het heil door God beloofd, (2x)   Van het heil door God beloofd,(2x) 

 
Zonder dat zij het nog merken, 

Wordt vergeving toegezegd, 
En de Geest wil in hen werken 
Verder op hun levensweg. 

Aan hun keuze, hun belijden 
Gaat vooraf wat God belooft, (2x) 

 
(melodie: Leid mij Heer, o machtig Heiland – Ev. Liedb. 186a) 

Uit: Wegwijzer naar Christus, dr. H. van ’t Veld 


