
Les 7.5  De doop en de vier kerkelijke stromingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De onderstaande stukjes tekst gaan allemaal over de doop. Weet je bij welke stroming ze horen? 
 
 
 
1. Toen mijn nichtje gedoopt is, was er een vrouwelijke dominee. Ze zei dat ze het mooi vond dat 

mensen kiezen voor de doop. Het is tenslotte een teken dat je zoekt naar hogere waarden. Dat 
maakt menselijk leven zinvol. 

 
2. Mijn neef en nicht laten zondag hun kindje dopen. Ze nodigen de hele familie uit omdat ze blij zijn 

dat God zijn beloften aan hun kindje geeft. Als vader en moeder willen ze natuurlijk goed voor de 
baby zorgen, maar God kan dat nog veel beter. Hij belooft te redden van zonde en dood. Ze zijn 
blij dat hij een Vader voor hun kind wil zijn. 

 
3. Toen mijn kleine neefje gedoopt is, gingen de mensen de ouders niet zo erg feliciteren. Tenslotte 

zijn alle mensen zondaars en het geloof moet je wel gegeven worden. Zelf kun je het niet voor 
elkaar maken en je moet afwachten of God je in het hart wil raken en het je gegeven wordt.  

 
4. Mijn buurjongen is niet gedoopt. Hij gaat wel elke zondag naar 

de kerk, maar bij hen gebeurt dat later. Zijn ouders vinden 
geloof een keuze van hemzelf. Natuurlijk willen ze wel graag 
dat hij gaat geloven en vertellen ze erover maar hij wordt pas 
gedoopt als hij belijdenis doet. 

                                
 
 
 
 
 
 
 

- Welk blokje tekst vind jij het mooist en waarom? 
 

- Welke blokjes tekst passen goed bij de bijbel? 
 

- Is het erg als iemand het eens is met een van de andere blokjes tekst? Leg uit. 
 

In protestants Nederland kun je de volgende 
stromingen herkennen:  

- een modern-theologische  
- een reformatorisch-bevindelijke 
- een evangelisch-charismatische 
- een orthodox-gereformeerde stroming 

Deze stromingen kunnen dwars door de 
kerken heenlopen. 
 


