Gezinsmoment
De belofte van de doop
Doen
Roep je kind(eren) en beloof hen nadrukkelijk dat ze een lekkere koek krijgen. Schenk
drinken in, ga gezellig samen aan tafel zitten, maar geef géén koek. Laat ze vragen om die
koek. Reageer een paar keer door te zeggen dat ze die koek écht krijgen, dat je het belooft.
Laat dit een poosje gebeuren, laat je kinderen vooral vragen om die beloofde koek.
Vraag dan: waarom vragen jullie steeds om die koek? (Omdat het beloofd is).
Vraag: hebben jullie dan recht op die koek? (Nee, maar het is wel beloofd.)
Vraag: hoe lang blijven jullie om die koek vragen? (Tot we de koek krijgen.)
Vraag: hoe weet je nu zeker dat je die koek krijgt? (Omdat u het beloofd hebt, u doet wat u
belooft.)
Pak dan de lekkere koeken erbij (die na dit wachten nog lekkerder smaken!) en geniet samen
van de koek.
Lezen
Pak de Bijbel erbij en lees samen Genesis 17:1-8.
Bespreek het gedeelte aan de hand van de volgende vragen:
 De Heere verschijnt aan Abram (v.1). Hoe maakt Hij Zichzelf bekend?
 Welke opdracht krijgt Abram in vers 1?
 Welke twee dingen belooft de Heere in vers 2?
 Hoe reageert Abram (v.3)? Wat kun je daarvan leren?
 Welk verandert er voor Abram (v.5)? Bij welke belofte past deze nieuwe naam?
 Wat richt de Heere met Abram op (v.7)?
 De Heere belooft dit aan Abram, maar aan wie allemaal nog meer (v.7-8)? Wat
betekent dat voor jou en mij?
 Welk teken geeft de Heere bij dit verbond? Zie hiervoor Gen.17:8-27.
Verwerken
Pak een groot blad en deel dit met twee lijnen in vieren. Schrijf in het eerste vak het woord
‘belofte’, in het tweede het woord ‘verbond’, in het derde het woord ‘besnijdenis’, in het
vierde het woord ‘doop’.
Pak een blauwe stift en schrijf in elk vak op wat je vanuit het voorbeeld vindt passen bij dit
woord. (Waarschijnlijk kun je niet in elk vak iets invullen; kijk hoever de kinderen komen.
Voorbeeld: bij ‘belofte’ schrijf je ‘een lekkere koek’.)
Pak een rode stift en schrijf in elk vak op wat je vanuit het Bijbelgedeelte vindt passen bij dit
woord. (Voorbeeld: bij belofte schrijf je ‘God belooft een groot nageslacht’).
Pak een groene stift en schrijf in elk vak op wat je vanuit je eigen leven vindt passen bij dit
woord. (Voorbeeld: bij doop schrijf je ‘toen ik een baby was, ben ik gedoopt’).
Praat er tenslotte over door wat deze vier woorden met elkaar te maken hebben.
(In de doop richt de Heere een verbond met ons op. Een verbond is een afspraak, in dit geval
tussen de Heere en ons. Het teken van het verbond was in het OT de besnijdenis, in het NT is
dit de doop. In de doop belooft de Heere ons dat Hij onze God wil zijn. Hij wil als een Vader
voor ons zorgen, Hij wil als de Zoon onze zonden vergeven, Hij wil als de Heilige Geest ons
hart en leven nieuw maken. Deze belofte is vast en zeker. Met die belofte mogen (en moeten)

we naar de Heere God toegaan om Hem te vragen dat wat Hij beloofde in ons leven waar te
maken.)
Sluit af met het voorbeeld van de koek: wat belooft de Heere aan jou in de doop? Wat
moeten wij met die belofte doen?
Zing samen nog een passende psalm of lied (bijvoorbeeld Psalm 105:5) en breng dat wat je
samen mocht leren in het gebed bij de Heere.

Gezinsmoment
Het water van de doop
Doen
Zet een glazen kan of fles met water op tafel. Vraag de kinderen wat ze zien.
Zeg dat je zoveel mogelijk over water te weten wilt komen. Wat is het, wat kun je ermee
doen, enz. Laat de kinderen zoveel mogelijk dingen opnoemen (en schrijf ze eventueel op).
Noem zelf (als het niet genoemd wordt) in ieder geval ‘wassen’ en ‘verdrinken’.
Leg vervolgens een Bijbel naast het water. Vraag naar Bijbelgedeelten waarin het over water
gaat (en schrijf ze eventueel op). Bedenk met elkaar zoveel mogelijk gedeeltes. Noem zelf
(als het niet genoemd wordt) in ieder geval ‘de doortocht door de Schelfzee en het
verdrinken van de Farao met zijn leger’ en ‘een bijbels voorbeeld van dopen’.
We gaan het hebben over het water van de doop. Wat is dat voor water? Wat betekent dat
doopwater?
Lezen
We gaan twee gedeeltes uit de Bijbel lezen waarin water een belangrijke rol speelt. Lees
onderstaande Bijbelgedeelten met elkaar. (Je kunt er ook voor kiezen om het eerste gedeelte
te lezen uit een Kinderbijbel of om het te vertellen.)
 Exodus 14:21-31
 Handelingen 8:29-40 (je kunt er ook voor kiezen om te lezen vanaf vers 35).
Praat met elkaar door over de betekenis van water in deze Bijbelgedeelten.
 Exodus 14: het volk Israël wordt gespaard, door het water heen. De Egyptenaren
verdrinken in het water. In het doopformulier wordt dit gedeelte aangehaald in het
gebed voor de bediening van de doop. Je kunt dit gedeelte er ook bij lezen. Het water
van de doop is er niet om in te verdrinken, het is er ter redding. Praat daar over door:
wat betekent dat voor ons persoonlijk? Hoe kijk ik naar het water van de doop?
 Handelingen 8: de kamerling wordt gedoopt als teken van zijn geloof in de Heere
Jezus. Doop en geloof hebben alles met elkaar te maken. De doop vraagt om geloof.
Praat daar over door: is dit geloof er in mijn leven? En wat geloof ik dan? Wat doet
dat water van de doop? Trek de lijn naar het bloed van Jezus Christus dat wast, reinigt
van alle zonden.
Verwerken
 Laat de kinderen spelen met zand, water en een wit t-shirt. Laat dit lekker begaan en
wacht tot het t-shirt alles behalve wit meer is. Vraag wat er gebeurd is. Vraag ook
hoe het opgelost kan worden: wat moet er gebeuren? Het moet gewassen worden.



Ons hart is ook zo zwart, vies geworden door de zonde. Wat moet er gebeuren? Het
moet gewassen worden. Hoe kan dat? Daar wijst de doop op: het water van de doop
wijst naar het bloed van de Heere Jezus. Zijn bloed reinigt van álle zonden.
Maak van blauw papier waterdruppels waarop je een Bijbeltekst schrijft. Je kunt een
grote druppel maken met een hele tekst erop, of kleinere druppels naast elkaar die
samen een tekst vormen. Kies voor een tekst uit het gelezen gedeelte of laat de
kinderen hun eigen dooptekst op de druppel(s) schrijven. Hang de druppels op en
leer de teksten de komende tijd uit het hoofd.

Sluit af door een passend psalmvers of lied te zingen en bid met elkaar. Idee: gebruik
hiervoor één van de gebeden uit het doopformulier.

