Zondag 8 januari 2017

Dopen
Groep B

lk ben er...
ook al ken je me niet goed,
al heb je geen idee,
hoe je me noemen moet.
lk ben er, God voor jou,
JHWH
lk ben erbij
in storm en tegenwind,
wanneer je wankelt en
geen enkel houvast vindt.
Dan bén ik er,
dan sta ik aan jouw zij.
lk ben erbij,
wanneer het leven lacht,
wanneer je liefde vindt,
geluk en hoop en kracht.
Dan bén ik er,
dan ben ik net zo blij.
Ik ben er...
en ik zal er zijn voor jou,
al heb je geen idee
van mijn geduld en trouw.
lk ben er en geloof in jou.
lk, God, JHWH

Gesprek over doop en belijdenis
Als mensen aan je vragen: 'Hoe heet je?' dan zeg je uiteraard je naam. Op de dag van je geboorte is
je vader (of iemand anders) naar het gemeentehuis gegaan om daar te vertellen dat je geboren bent
en welke naam voor jou is bedacht. Ouders kiezen een naam die ze mooi vinden of die hen herinnert
aan iemand die belangrijk voor hen is.
Weet je waar jouw naam vandaan komt?
En heeft
hij ook een betekenis?
Het is makkelijk om een naam te hebben. Je vriendjes kunnen je roepen om te komen spelen.
Je vader en moeder kunnen je roepen voor een verrassing... maar ook bijvoorbeeld om je kamer
op te ruimen.
Jouw naam hoort helemaal bij je. Maar wie alleen maar hoe je heet, ként je nog niet. Hij of zij weet
niet of je van snoep houdt en naar welke tevisieprogramma je graag kijkt.
De doop: Tijdens de doop werd jouw naam ook genoemd. Je weet vast wel hoe het gaat als ouders
een kindje laten dopen.
Wat gebeurt er bij het dopen?
Waarom wil je gedoopt worden?

Allereerst laten de ouders met hun jawoord weten dat ze dit graag willen.
Daarna vraagt de dominee: 'Hoe willen jullie dat dit kind bij God en de mensen bekend is?'
Dan zegt de vader of de moeder de naam voluit. Soms is dat dezelfde naam als de roepnaam. Maar
het kunnen ook meer namen zijn. Plechtige of ouderwets klinkende namen roep je niet zo makkelijk.
Daarom worden ze soms afgekort of een beetje veranderd. Met de doopnaam stellen ouders dus hun
kind voor aan God en aan de mensen in de kerk.
Daarna komen de ouders met hun kind naar het doopvont, voor in de kerk. De dominee sprenkelt
wat water over het hoofdje van de baby. Hij doopt het kindje: in de Naam van de Vader, in de Naam
van de Zoon en in de Naam van de Heilige Geest.
De naam van God en van het kleine kind worden samen genoemd. Omdat het moeilijk is om de
Naam van God in één keer uit te leggen, doen we dat in drie keer:
De naam van de baby wordt genoemd samen met de Naam van de Vader. Voor God, de Vader, ben je
nooit zomaar iemand, een 'hoe heet-ie ook alweer'. Voor God heb je altijd een naam; ben je speciaal,
waardevol.
De naam van de baby wordt genoemd samen met de Naam van de Zoon. Je hoort bij Jezus, de Zoon.
Hij wijst je de weg naar God.
De naam van de baby wordt genoemd samen met de Naam van de Heilige Geest.
Hij leert je om de woorden van God te begrijpen en de daden van God te zien.
Hoe wordt de Heilige Geest uitgebeeld?
Wat is de naam van God? Wat betekent die naam?
In welk verhaal verteld God zijn naam? Kun je dat verhaal vertellen?

Opdracht: Jullie hebben van je ouders ook een naam gekregen en Jezus kent jou en jouw naam. We
gaan de letters van jullie namen (Scrabble) neerleggen aan het woord JEZUS.

