
Beste doopouders,

Met het oog op het doopgesprek een aantal vragen die zullen dienen als 
leidraad van het gesprek. Ik wil jullie vragen hier samen alvast over na te 
denken.

I. Over de doop
1. Wat betekent het geloof in God voor jullie als ouders? Welke plek heeft 

Jezus Christus daarin?
2. Wat betekent de doop voor jullie?
3. Zijn jullie zelf als kind gedoopt of later tot bekering gekomen?
4. Waarom willen jullie je kind laten dopen?
5. Je zegt voorafgaand aan de doop “ja” op een aantal vragen. Waar zeg je “ja” 

op?
 
II. Over geboorte en gezin
1. Wat zijn jullie eigen namen (voornamen)?
2. Hoe verliepen zwangerschap en geboorte? Zijn er daarin dingen gebeurt 

waarvan ik op de hoogte moet zijn?
3. Hoe is jullie gezinssamenstelling? Zijn er wat dat betreft dingen die ik moet 

weten om geen domme dingen te zeggen (een miskraam, een kind dat 
overleden of gehandicapt is)?

4. Hoe vinden jullie het om een kind te krijgen?

III. Praktisch over de liturgie
1. Is er een lied dat jullie graag willen laten zingen rond de doop?
2. Doe ik alles in de dienst, of zijn er ook anderen die iets doen (een familielid 

dat het formulier leest of een schriftlezing doet)?
3. Wanneer willen jullie dat gedoopt wordt, voor of na de preek? Qua liturgie 

vind ik na de preek mooier, maar praktisch moet dat wel haalbaar zijn.
4. Tegenwoordig hebben we meerdere doopsformulieren. Hebben jullie een 

voorkeur voor een bepaald formulier?
5. Willen jullie je laten feliciteren na de dienst?
6. Hebben jullie verder wensen met betrekking tot de doopdienst?
7. Komen er niet-christelijke of buitenkerkelijke belangstellenden in de dienst?

Tot slot voor eventueel koffiedrinken voor familie en vrienden in de kerk kunnen 
jullie contact opnemen met de kosters.

Ik hoop op een goed gesprek en een gezegende dienst,
In Christus verbonden,

Ds. Gerke Roorda
030-6919974
gerkeroorda@hetnet.nl


