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Onze kinderen zijn Gods kinderen, door God aan onze zorgen toevertrouwd. En Hij wil dat we hen voor Hem
grootbrengen en opvoeden. Daarom brengen we hen in de kerk bij de doopvont (zie het doopformulier).

Kruisdragers
Het eerste waar de doop ons bij bepaalt, is dat onze kinderen evenals wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Zij hebben
net zo goed als wij de reiniging door het bloed en de Geest van Christus nodig.
Opvoeding zal dan ook niet alleen kunnen zijn een ruimte scheppen voor en een werken aan de ontplooiing van de gaven
die onze kinderen van God hebben gekregen. Dit zal altijd samen op moeten gaan met de strijd tegen de zonde.
Verbondskinderen opvoeden tot mensen van God (2 Tim. 3:16v) betekent ook hen opvoeden tot kruisdragers die hun
kruis bij het volgen van Christus blijmoedig dragen. Om godvrezend te leren leven, moeten zij leren met de wereld te
breken en hun oude natuur te doden.
En wij belijden bij de doop niet alleen de verdorvenheid van onze kinderen, maar allereerst die van onszelf. Wij moeten hen
opvoeden tot de strijd die wij allereerst zelf in ons eigen leven te voeren hebben. Dat betekent als het goed is, dat wij naast
onze kinderen staan in hun strijd. Dat we begrip voor en geduld met hun zwakheid hebben. Niet om die goed te praten,
maar juist om er samen tegen te strijden.
Wij moeten hun leren die strijd in het geloof te voeren door het volgen van Christus. En dat moet ons er te meer toe
brengen onze eigen afhankelijkheid van de HERE te beseffen. Wie weet hoe zwaar de strijd is, zal het alleen van de HERE
verwachten. Zéker voor het vervullen van de opdracht om ook de kinderen die strijd te leren en hen daarin voor te gaan.
Hoe hebben we de troost van de doop voor onszelf en ook voor de opvoeding van de kinderen nodig.

Belijders
De doop bepaalt ons bij onze eigen zonde en zwakheid. Maar zo, dat we leren vertrouwen op de HERE alleen. Hij sluit
zijn verbond met ons en onze kinderen om ons en onze kinderen tot een God te zijn. Hij buigt Zich in de doop naar ons toe
en belooft alles voor ons te zijn. Zondige, zwakke mensenkinderen mogen voor zichzelf en voor hun kinderen vragen of
God hen in genade wil aanzien. En zij mogen daarbij pleiten op zijn grondeloze barmhartigheid.
En hoe rijk schittert de belofte van God in de doop. De belofte in de Naam van de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige
Geest. Heel de rijkdom van het verbond van de drieënige God wordt hier naar ons toegedragen. En dat als puur genade.
De doop als reinigingsbad leert ons tegelijk de noodzaak van de reiniging en de belofte van de reiniging. Zo leren wij de
HERE danken en loven. En dat moet ook aan de kinderen geleerd worden. Zij moeten opgevoed worden tot belijders, die
Gods vaderlijke goedheid en barmhartigheid erkennen en belijden.
Daartoe bidden wij om een christelijke en godvrezende opvoeding, als zegen die meekomt in het geregeerd worden door
de Heilige Geest. Daarbij gaat het om het opgroeien en toenemen in Christus. Ingeplant als rank in Christus, de ware
Wijnstok (Joh. 15). Het opgroeien in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus (2 Petr. 3:18).
Daar mag en moet om gebeden worden. Zo alleen kunnen de ouders beloven hun kinderen in de leer van het verbond,
zoveel als zij kunnen, zelf te onderwijzen en door anderen te laten onderwijzen. Wie bidt om daarvoor instrument te zijn,
dat zijn kind voortdurend door de Heilige Geest geregeerd wordt, zal dit allereerst bidden voor zichzelf en het voor de
opvoeding bij de HERE zoeken en van de HERE verwachten. Alleen als de HERE voor ons alles is, kunnen wij het zo ook
aan onze kinderen leren. Alleen zo krijgen we daarvoor ook de kracht en de wijsheid en de trouw.
Maar zo wil de HERE ook met zijn verbond tot zijn recht komen in ons leven, in zijn gemeente, in gezin en opvoeding. En
heel de gemeente bidt dit voor de kinderen. Daarmee aanvaarden alle ouderen de verantwoordelijkheid voor de kinderen.
Daarmee belijden zij ook dat die verantwoordelijkheid alleen in afhankelijkheid van de HERE, door de kracht van het
geloof, door de Heilige Geest, aanvaard en betracht kan worden.

Frontsoldaten
Wij bidden ook, dat de kinderen gehoorzaam onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus zullen leven
en krachtig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zullen strijden en overwinnen. Ook daarvoor wil de Heilige Geest de
ouders en de ouderen gebruiken, om de kinderen op te voeden tot frontsoldaten van Jezus Christus hun Veldheer.1

Daarmee krijgt de opvoeding van de kinderen haar plaats in de rijke geschiedenis van Gods volk vanaf de moederbelofte
(Gen. 3:15; Openb. 12). De doop herinnert daarbij aan markante momenten in die geschiedenis: de zondvloed, de
doortocht door de Rode Zee, de dood en de opstanding van Christus.



Wij kunnen dit alleen oprecht voor onze kinderen bidden, als wij het in de eerste plaats voor onszelf hebben leren vragen
en zoeken. Dan alleen kunnen en mogen we ook instrument van de Heilige Geest zijn voor de verhoring van dit gebed.
Daarvoor is nodig een leven in radicale gebondenheid aan Christus.

Zangers
Het doel van alles is dat de enige ware God eeuwig wordt geloofd en geprezen. Wij bidden voor de kinderen dat ook hun
leven dat doel mag dienen. Daarmee aanvaarden we als ouders en ouderen de taak om de kinderen daarin voor te gaan en
mee te nemen. Om het lied voor de HERE hun voor te zingen en met hen mee te zingen. Het lied voor de HERE als uiting
van wat ons altijd bezielt in een leven van dankbaarheid.
De HERE wil in het verbond alles voor ons zijn. Daarom komt het erop aan Hem te loven nu en immer. Mooier doel van
de opvoeding is niet denkbaar.

Wie is er niet gehandicapt?
De doop bepaalt ons erbij, hoe we zijn van onszelf: geestelijk gehandicapt, allen in zonde ontvangen en geboren, allen mee
schuldig aan de gebrokenheid van dit leven.2

En de HERE weet wat en hoe wij zijn. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Toch ontfermt de HERE
Zich over ons en Hij belooft zijn eeuwige, trouwe liefde aan allen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken
om die te doen. En Hij ontfermt Zich juist over de hulpelozen en zwakken (Ps. 103).
Wat een troost voor ouders, als hun kind ernstig ziek is. Of als het verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapt is. Ook
zulke kinderen zijn koningskinderen, kinderen van God, erfgenamen van zijn heerlijk Koninkrijk. En zij genieten de speciale
zorg van de HERE. Wij spreken dan niet voor niets over Dit Koningskind.
Wat een steun voor ouders aan wie de HERE de zorg voor zo'n kind van Hem toevertrouwt! En daarmee mobiliseert Hij
ons allemaal tot wat Hij in het grote gebod van ons vraagt: de liefde.
Mensen met een handicap kunnen een voorbeeld zijn voor anderen die recht van lijf en leden zijn en een goed verstand
hebben. Als mensen met een handicap er blijk van geven kinderlijk op de HERE te vertrouwen en zich de lof op de HERE
niet schamen, dan zijn ze veel lichamelijk en verstandelijk gezonden die niet laten zien dat het in het leven om de HERE
gaat, ver vooruit.
De HERE heeft ons niet in zijn verbond opgenomen op grond van onze voortreffelijkheid, maar uit ontferming en genade.
Hij neemt in zichzelf verloren mensenkinderen aan om hen te maken tot nieuwe schepselen van Hem. In de redding en
verheerlijking van zondaren wil Hij Zichzelf verheerlijken. Zo neemt Hij ons in het verbond mee naar de toekomst van zijn
Koninkrijk. Juist zij, die nu extra geconfronteerd worden met de gebrokenheid van het leven, mogen zich extra getroost
weten door de beloften van de doop. Want het zijn de beloften van die God, van Wie wij weten: zijn genade is altijd
genoeg, want zijn kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid (2 Kor. 12:9).
En zo mag juist bij de doopvont gekend worden de hoop die alle leed verzacht. We gaan een heerlijke toekomst tegemoet.
Dat spreekt te meer, waar hier de gebrokenheid groot is. Zulke 'zorgenkinderen van nu staan dán te glanzen als
koningskinderen.'3

Grotere zorgen
Over kinderen die het verbond niet kunnen breken, hoeven we ons geen zorgen te maken wat hun eeuwige toekomst
betreft. Maar er zijn helaas ook kinderen van het verbond die zich van de HERE afkeren en hun doop verachten. Wat is
dat een groot verdriet voor allen die dat van nabij meemaken en voor heel de gemeente.
Ouders zullen daar heel klein onder worden. Ze voelen hun onmacht om hun kind met het Woord van de HERE te
bereiken. Vooral als er nauwelijks of helemaal geen gesprek meer over de HERE en zijn Woord mogelijk is. Ouders
kunnen zich dan afvragen: wat hebben wij verkeerd gedaan? Hoe moeilijk kan het voor hen zijn om het over te geven, juist
als de HERE voor hen alles is en het hun daarom zo'n pijn doet hun kind af te zien dwalen. Ze kunnen alleen nog maar tot
de HERE vluchten en hun kind aan Hem opdragen en hun hart voor Hem uitstorten.
Juist dan komt het erop aan zijn troost te zoeken in het verbond. De HERE wil ook dan alles voor ons zijn.
Wie zijn kind niet meer met woorden kan bereiken, moet door zijn voorbeeld laten zien dat ook dan de HERE voorop
gaat. Dat is het beste appel, dat men op zijn afdwalend kind kan doen. En dat is het beste wat men ook voor de eventueel
andere kinderen kan doen. Die moeten van zo'n situatie ook niet de dupe worden.
Het is menselijk om naar de stem van vlees en bloed te luisteren. Maar Christus zegt: Wie zoon of dochter liefheeft boven
Mij, is Mij niet waardig (Matt. 10:37). Juist terwille van een afdwalend kind moet met Jozua gezegd blijven: Maar ik en
mijn huis, wij zullen de HERE dienen (Joz. 24:15b).
En dan vinden we troost en rust bij de HERE in het pleiten op verbond en doop: HERE doe het, niet om ons, maar om uw



naam. Dan staat de HERE naast ons in ons verdriet. Hij heeft er nog meer verdriet van dan wij, dat ons kind, zijn kind,
afdwaalt en zijn liefde versmaadt. Dan gaan Christus' tranen en klacht over Jeruzalem dat Hem verwierp, zo sterk tot ons
spreken (Matt. 23:37; Luc. 13:34, 19:41v). Dan kunnen we nergens beter naar toe, dan naar de HERE.
En waar wij machteloos zijn en ons kind niet meer bereiken kunnen, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
Daarop pleitend leren we het ook aan Hem overgeven. En we zijn bovenal bang dat ons verdriet tussen de HERE en ons in
komt te staan. We leren bidden: HERE, heilig ons verdriet, en geef dat wij Christus blijven volgen en daarbij ons kruis
blijmoedig dragen. En zo leren we bidden om en uitzien naar de terugkeer van ons kind tot de HERE.

Noten:
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christelijk perspectief. Barneveld 1987 (pag. 51).


