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JE KIND LATEN 
OPDRAGEN 
IN DE GEMEENTE



Waarom wij kinderen opdragen…

Er is een kindje geboren!
Na maanden vol verwachting is het dan zover: er is een kindje 
geboren! Een groot wonder, in een kleine wieg, een wonder 
van God. Een kindje kun je niet ‘maken’ of ‘nemen’. Als er 
een baby wordt geboren, is dit een geschenk van God, onze 
hemelse Vader.

Een baby krijg je om voor te zorgen en te laten opgroeien in 
een warm gezin, omringd door onvoorwaardelijke liefde en 
bescherming. Alle leven vindt z’n oorsprong en doel in God, 
de Schepper.

Al voordat je kindje ter wereld kwam, was het al bekend bij 
God (Psalm 139). Het is Gods plan voor ieder mens om Zijn 
kind te worden, Hem te dienen en Jezus te volgen als discipel, 
zodat Gods naam verheerlijkt zal worden.

Waarom opdragen?
Met het opdragen van hun kindje vragen de ouders als het 
ware aan God om dat plan met hun kindje te verwezenlijken. 
Bovendien willen de ouders Gods hulp, wijsheid en zegen 
vragen bij de opvoeding van hun kind. Zij hebben van God 
de volle verantwoordelijkheid voor hun kindje gekregen, maar 
zij beseffen dat het opvoeden van een kind niet eenvoudig is.
 
Op hun beurt geven de ouders hiermee aan dat zij hun 
kinderen een christelijke opvoeding willen geven, waarbij de 
gemeente als getuige en hulp optreedt. Het opdragen is voor 
de ouders een manier om te zeggen dat hun kinderen aan God 
toebehoren en voor Zijn doel bestemd zijn. 

Kinderen zegenen
Toen Jezus op dertigjarige leeftijd zijn bediening op aarde 
begon, kwamen moeders met hun kinderen naar Hem toe: 



‘Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus’. Deze 
geschiedenis wordt door drie evangelieschrijvers verteld, 
waaruit blijkt dat het een belangrijk moment was.

‘Jezus nam de kinderen in zijn armen, legde zijn handen op 
hun hoofd en zegende hen’ (Marcus 10:13 en 16 (Het Boek); 
zie ook Matteüs 19:13-15 en Lucas 18:15-17). Het Griekse woord 
voor ‘brachten’ betekent letterlijk ‘droegen’. Er is hier dus 
sprake van zuigelingen, die bij Jezus gebracht worden. Deze 
moeders wilden dat Hij hun kinderen zou zegenen! ‘Zegenen’ 
betekent ‘Gods gunst over iemand afroepen’. Jezus gaf gehoor 
aan hun vraag en zegende de kinderen. Hij wilde niet dat 
kinderen verhinderd werden deze zegen te ontvangen. Baby’s 
en kinderen tellen voor Hem helemaal mee (Matteüs 21:16)!

Opdragen in de gemeente
We dragen kinderen op tijdens de samenkomst op zondag. Dat 
doen we in de gemeente, en niet bij mensen thuis, omdat de 
gemeente het (huis)gezin van God is. Hierin zijn wij allemaal 
aan elkaar gegeven. De gemeente is geen verzameling losse 
individuen, maar het lichaam van Christus waarin we lief en 
leed delen en met elkaar Zijn naam verkondigen.

Het opdragen is een feest van de gemeente!

Bij het opdragen wordt het kindje voorgesteld aan de 
gemeente, waar het immers deel van uitmaakt, hoe jong ook. 
Samen zijn wij medeverantwoordelijk voor de geestelijke 
opvoeding van al onze kinderen. Onze gemeente heeft ervoor 
gekozen om mensen pas te dopen wanneer zij persoonlijk van 
hun eigen geloof kunnen getuigen. Daarom dopen wij geen 
kinderen. Voor verdere details over ‘dopen’ verwijzen wij graag 
naar onze doopfolder.

Hoe we kinderen opdragen
De ouders en het kindje, samen met eventuele oudere broertjes 
of zusjes, worden als gezin uitgenodigd op het podium.  
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De ouders krijgen de gelegenheid iets over hun kindje te 
vertellen, maar nog belangrijker: ze vertellen waarom ze hun 
kindje laten opdragen. Een van de oudsten neemt het kindje 
in de armen, legt zegenend zijn of haar hand op het hoofdje 
van het kind en spreekt een gebed uit. Vervolgens spreekt de 
oudste of een diaken een gebed uit voor de ouders of gezin. 
Het is een Bijbels gebruik om bij het zegenen de handen op te 
leggen. Jezus deed dit ook (zie Marcus 10:16).
Ook oudere kinderen kunnen worden opgedragen, wanneer 
dit om wat voor reden ook niet eerder gebeurd is. Kinderen 
uit een eenouder- of anders samengesteld gezin zijn net zo 
welkom als ieder ander kind.

Wanneer?
Wanneer ouders het verlangen hebben om hun kindje op deze 
manier aan God op te dragen, kunnen ze contact opnemen 
met de oudsten van de gemeente. Er zijn een aantal zondagen 
in het jaar waarop wij opdragen.

Vragen?
Wilt u uw kindje laten opdragen? Neem contact op met de 
diaken Huwelijk, Opvoeding en Gezin: huwelijkengezin@
morgenstondgouda.nl.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder of na het 
bijwonen van een dienst? Blijf er dan niet mee rondlopen! 
Spreek gerust de gastvrouwen of gastheren aan of meld u bij 
het informatiepunt van de gemeente. We willen u graag verder 
informeren. U kunt ook vragen naar de folder over dopen.
Algemene informatie over onze gemeente vindt u op www.
morgenstondgouda.nl. 


