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Positiebepaling
Bediening sacrament van de heilige doop
Inleiding
Hervormde wijkgemeente De Rank maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij heeft
op grond van de kerkorde, artikel VIII en ordinantie 6 een verantwoordelijkheid ten aanzien van de
toelating en bediening van de heilige doop.
De kerkenraad heeft de behoefte gesignaleerd beleid te formuleren rondom de toepassing en bediening van het sacrament van de heilige doop. Zij heeft hierover in haar overwegingen rekening gehouden
met de uitgangspunten in artikel VIII en ordinantie 6 van de kerkorde. De kerkenraad staat een pastorale
benadering voor van doopouders of -indien volwassen- de dopeling.
De kerkenraad gelooft dat:
• Het sacrament van de Heilige doop, teken van de boodschap van Gods genade in Jezus Christus is.
• Jezus Christus de enige weg ten leven is zoals in de Bijbel voor ons beschreven en door de kerk
beleden.
• De kinderen met ons, vanaf hun geboorte zondig zijn en daarom niet bij God kunnen komen, maar
dat - ook voor hen - door het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus de weg naar God
weer open is.
• Zij door Jezus in genade aangenomen en geheiligd zijn en dat zij daarom als lidmaten van zijn
Gemeente behoren gedoopt te zijn.
Uitgangspunten:
1. De meest gewenste situatie is als doopouders gehuwd, meelevende en belijdende leden van de
gemeente zijn. Als deze situatie nog niet is bereikt zal de kerkenraad binnen haar vermogen proberen langs een pastorale weg de ouders te begeleiden op weg naar het huwelijk en/of het afleggen
van geloofsbelijdenis.
2. Als er een kind ten doop wordt gehouden uit een gezin waar één van de ouders zichzelf niet als
gelovige beschouwt, zodat deze de doopvragen niet kan beantwoorden, vragen we een antwoord
op de volgende vragen:
a. aanvaardt u dat uw kind als lid van de gemeente van Christus gedoopt wordt;
b. stemt u ermee in dat hij/zij in het christelijke geloof zal worden opgevoed;
c. belooft u daarbij alle hulp te geven en voor zover in uw vermogen ligt -ook zelf aan uw kind het
Evangelie van Jezus Christus door te geven?
d. De kerkenraad verwacht van de ouders deelname aan een doopkring van drie avonden over de
betekenis en consequenties van de heilige doop.

3. De kerkenraad benoemd uit haar midden een commissie van 3 personen die samen met de predikant functioneert als klankbordgroep. De commissie toetst aan de hand van 1 of meer pastoraleen/of doopgesprekken, de intenties van de doopouders of dopeling, aan de uitgangspunten. De
commissie geeft namens de kerkenraad een bindend advies.
4. Het is aan te bevelen een doopaanvraag vier tot zes weken voor de doopdag kenbaar te maken bij
de kerkenraad.

Positiebepaling
Bediening sacrament van de heilige doop.
De relevante artikelen uit de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
(betreft letterlijke tekst uit de kerkorde)
Artikel VIII
1. De heilige doop wordt bediend in het midden van de gemeente door een predikant, met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.
2. De doop wordt bediend aan hen voor wie of door wie de doop begeerd wordt, nadat het geloof
door en met de gemeente beleden is.
3. De doop wordt bediend onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, met inachtneming van de
richtlijnen die de kerk daarvoor stelt.
Artikel 2 De toelating tot de doop
• De verantwoordelijkheid voor de bediening van de doop berust bij de kerkenraad. De toelating tot
de doop geschiedt met inachtneming van de richtlijnen die de generale synode daarvoor geeft.
• De kerkenraad voert een gesprek over de betekenis van de doop - in de regel in de persoon van de
predikant samen met een van de ouderlingen die daartoe door de kerkenraad wordt aangewezen
- met hen door wie de doop voor hun kinderen dan wel voor zichzelf wordt begeerd.
• De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste één
van de ouders of verzorgers wordt begeerd.
• De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord. De kerkenraad
neemt een besluit tot wijziging van het beleid ter zake niet dan na de leden van de gemeente daarin
gekend en daarover gehoord te hebben.
• Indien de ouders of verzorgers respectievelijk degenen door wie de doop wordt begeerd, in het
register van gemeenteleden van een andere gemeente van de kerk zijn ingeschreven, wordt de
doop eerst bediend nadat de kerkenraad van die andere gemeente daarvan schriftelijk op de
hoogte is gesteld en daartegen binnen drie weken schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt. De
kerkenraad beoordeelt of het bezwaar een beletsel vormt en geeft aan de kerkenraad die het bezwaar indiende uiterlijk vier weken voor de doopsbediening bericht over zijn besluit.
• Indien de ouders of verzorgers door wie de doop voor hun kind wordt begeerd, lid zijn van een
andere kerk, kan in bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van de kerkenraad, de doop worden
bediend, zo mogelijk in overleg met het bevoegde orgaan van die andere kerk.

