
 

 

 

 
Hervormde 
Gemeente 

 
Ouderkerk 

aan den IJssel 

 

 
 

Naam: _______________________________________ 

Vandaag is het: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Hervormde 
Gemeente 

 
Ouderkerk 

aan den IJssel 

 

 
 

Naam: _______________________________________ 

Vandaag is het: _______________________________ 

 

 

 

 



Voor de kerkdienst 

Vandaag is het feest in de kerk! Weet jij waarom? _________________ 

____________________________________________________________ 

 

Voor de dienst zingen we: 

 Psalm _______ vers _________ 

 

Welke psalmen  Psalm _____________ vers _______________ 

zingen we nog  Psalm _____________ vers _______________ 

meer?   Psalm _____________ vers _______________ 

Psalm _____________ vers _______________ 

Psalm _____________ vers _______________ 

 

 

Voor de kerkdienst 

Vandaag is het feest in de kerk! Weet jij waarom? _________________ 

____________________________________________________________ 

 

Voor de dienst zingen we: 

 Psalm _______ vers _________ 

 

Welke psalmen  Psalm _____________ vers _______________ 

zingen we nog  Psalm _____________ vers _______________ 

meer?   Psalm _____________ vers _______________ 

Psalm _____________ vers _______________ 

Psalm _____________ vers _______________ 



 

Tekst:   Psalm _____________ vers _______________

Psalm _____________ vers _______________

 

Voorin de kerk staat vanmorgen een kom.  

Weet jij hoe deze kom genoemd wordt? 

______________________________________ 

 

Afkondigingen 

Welke dominee bedient vandaag de Heilige Doop? 

____________________________________________________________

Er worden vanmorgen _______ kind(eren) gedoopt! 

 

 

 

 

Tekst:   Psalm _____________ vers _______________

Psalm _____________ vers _______________

 

Voorin de kerk staat vanmorgen een kom.  

Weet jij hoe deze kom genoemd wordt? 

______________________________________ 

 

Afkondigingen 

Welke dominee bedient vandaag de Heilige Doop? 

____________________________________________________________

Er worden vanmorgen _______ kind(eren) gedoopt! 

_______________ 

_______________ 

_______________________________ 

_______________ 

_______________ 

_______________________________ 



 

Heilige Doop 

 

Heilige Doop 

Begin van de dienst 

De doop is een verbond of een 
afspraak. Een afspraak tussen de 
Heere God en een mens. Als we 
gedoopt worden, belooft de Heere dat Hij onze zonden wil vergeven 
en ons wil leren te doen wat Hij zegt. Deze belofte blijft altijd geldig!
 

Je ouders hebben beloofd toen je gedoopt werd, dat zij je later over 
de Heere zouden vertellen. Zo wil de Heilige Geest je leren naar God 
te luisteren en te doen wat Hij wil. De Heere belooft je dat Hij als 
een Vader voor je wil zorgen en dat je altijd bij Hem ter
God doet wat Hij belooft! 
 

    Wat wil God tegen jou of het 

    kindje dat gedoopt wordt zeggen?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 
 
Begin van de dienst 

De doop is een verbond of een 
afspraak. Een afspraak tussen de 
Heere God en een mens. Als we 
gedoopt worden, belooft de Heere dat Hij onze zonden wil vergeven 
en ons wil leren te doen wat Hij zegt. Deze belofte blijft altijd geldig!
 

Je ouders hebben beloofd toen je gedoopt werd, dat zij je later over 
de Heere zouden vertellen. Zo wil de Heilige Geest je leren naar God 
te luisteren en te doen wat Hij wil. De Heere belooft je dat Hij als 
een Vader voor je wil zorgen en dat je altijd bij Hem terecht kunt. 
God doet wat Hij belooft! 
 

    Wat wil God tegen jou of het 

    kindje dat gedoopt wordt zeggen?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

belooft de Heere dat Hij onze zonden wil vergeven 
Deze belofte blijft altijd geldig! 

hebben beloofd toen je gedoopt werd, dat zij je later over 
de Heere zouden vertellen. Zo wil de Heilige Geest je leren naar God 
te luisteren en te doen wat Hij wil. De Heere belooft je dat Hij als 
een Vader voor je wil zorgen en dat je altijd bij Hem terecht kunt.  

Wat wil God tegen jou of het  

kindje dat gedoopt wordt zeggen? 

_______________________________ 

_______________________________ 

belooft de Heere dat Hij onze zonden wil vergeven 
Deze belofte blijft altijd geldig! 

hebben beloofd toen je gedoopt werd, dat zij je later over 
de Heere zouden vertellen. Zo wil de Heilige Geest je leren naar God 
te luisteren en te doen wat Hij wil. De Heere belooft je dat Hij als 

em terecht kunt.  

Wat wil God tegen jou of het  

kindje dat gedoopt wordt zeggen? 

_______________________________ 

_______________________________ 



Wat beloven de ouders die hun kindje laten dopen?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ben jij gedoopt? _____________ 

Wat is jouw doopnaam? _______________________________________ 

 

Ken je een kindje dat vandaag gedoopt wordt?  

Schrijf de naam maar op: ______________________________________ 

 

De dominee zegt vanmorgen tegen het kindje: 

Ik doop je in de Naam van de __________________,  

de _____________ en de _________________________ 

 

 

 

Wat beloven de ouders die hun kindje laten dopen?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ben jij gedoopt? _____________ 

Wat is jouw doopnaam? _______________________________________ 

 

Ken je een kindje dat vandaag gedoopt wordt?  

Schrijf de naam maar op: ______________________________________ 

 

 De dominee zegt vanmorgen tegen het kindje: 

 Ik doop je in de Naam van de __________________,  

 de _____________ en de _________________________ 



Welk(e) Bijbelgedeelte(n) lezen we?

_______________________________________

_______________________________________
 

De preek 

Wat zegt de dominee in zijn preek over de Heilige Doop?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Welke voorbeelden gebruikt de dominee om de doop uit te leggen?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Welk(e) Bijbelgedeelte(n) lezen we?

_______________________________________

_______________________________________
 

De preek 

Wat zegt de dominee in zijn preek over de Heilige Doop?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Welke voorbeelden gebruikt de dominee om de doop uit te leggen?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Welk(e) Bijbelgedeelte(n) lezen we? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Wat zegt de dominee in zijn preek over de Heilige Doop? 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Welke voorbeelden gebruikt de dominee om de doop uit te leggen? 

_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Welk(e) Bijbelgedeelte(n) lezen we? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

zijn preek over de Heilige Doop? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

m de doop uit te leggen? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



Na de preek   Wat zou je willen vragen over 

We bidden voor: ____________ de Heilige Doop? ______________

___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

_____________________________

We danken voor: ____________ _____________________________

___________________________ _____________________________

___________________________  

 

Na de kerkdienst mag iedereen de doopouders een hand geven. Weet 

jij waarom? _________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

 

Na de preek   Wat zou je willen vragen over 

We bidden voor: ____________ de Heilige Doop? ______________

___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

_____________________________

We danken voor: ____________ _____________________________

___________________________ _____________________________

___________________________  

 

Na de kerkdienst mag iedereen de doopouders een hand geven. Weet 

jij waarom? _________________________________________________

____________________________________________________________

Wat zou je willen vragen over  

de Heilige Doop? ______________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Na de kerkdienst mag iedereen de doopouders een hand geven. Weet 

jij waarom? _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Wat zou je willen vragen over  

de Heilige Doop? ______________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Na de kerkdienst mag iedereen de doopouders een hand geven. Weet 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



Maak hier eventueel een tekening van de kerkdienst van vandaag!

 

 
 

Fijn dat je er was en tot de volgende keer!

 

 

Maak hier eventueel een tekening van de kerkdienst van vandaag!

 

 
 

Fijn dat je er was en tot de volgende keer!

Maak hier eventueel een tekening van de kerkdienst van vandaag! 

Fijn dat je er was en tot de volgende keer! 

tekening van de kerkdienst van vandaag! 

Fijn dat je er was en tot de volgende keer! 




