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Artikel 1 Het opzicht over de bediening van de Heilige Doop 
1. De kerkenraad houdt opzicht dat de Doop in het midden van de gemeente heilig 

wordt gehouden en door de ouders en verzorgers voor hun kinderen wordt begeerd. 
2. De kerkenraad handelt met de ouders over de betekenis van dit sacrament en geeft 

hun die daarin onvoldoende inzicht blijken te bezitten nader onderricht. 
3. De kerkenraad waakt bij het opgroeien van de kinderen over de band door Doop en 

doopbelofte bevestigd tussen het kind en zijn ouders met de kerk. 
4. De in deze ordinantie aan de kerkenraad opgedragen zaken worden namens deze 

verricht door het consistorie. 
 

Artikel 2 De toelating tot de Heilige Doop 
1. De ouders die de bediening van de Doop aan hun kind begeren delen dit ten minste 

acht dagen tevoren bij monde van ten minste een van hen mee aan de kerkenraad, 
die in bijzondere gevallen afwijking van deze termijn kan toestaan. 

2. De kerkenraad beslist, met inachtneming van de adviezen van de meerdere 
vergaderingen, over de toelating tot de Doop en inzake vragen welke uit de 
dooppraktijk opkomen. 

3. Indien een kind de leeftijd heeft bereikt waarop het de gewone catechese kan 
volgen, wordt als regel met de bediening van de Doop gewacht tot na de openbare 
belijdenis des geloofs. 

4. De bediening van de Doop aan een volwassene geschiedt – tenzij de kerkenraad in 
zeer bijzondere gevallen om gewichtige redenen van pastorale aard anders beslist- 
niet dan nadat hij openbare belijdenis heeft gedaan.  

5. Kinderen, tot een andere (wijk)gemeente van de kerk behorende, worden niet 
gedoopt, dan nadat door de ouders of verzorgers van dat kind aan de kerkenraad de 
schriftelijke toestemming van de kerkenraad van die andere (wijk)gemeente is 
overgelegd. 

6. Verzuimt de kerkenraad deze schriftelijke toestemming binnen twee weken af te 
geven, dan wordt deze kerkenraad geacht zijn toestemming te hebben gegeven. 

7. Weigert deze kerkenraad de toestemming te verlenen - welke weigering schriftelijk, 
met redenen omkleed en binnen veertien dagen gemeld moet zijn aan de ouders of 
verzorgers van het kind en aan de kerkenraad van de gemeente waar de bediening 
van de Doop wordt begeerd - dan kunnen de ouders of verzorgers van dit kind zich 
beroepen op de regionale commissie voor de behandeling van bezwaren en 
geschillen. 

8. De kerkenraad van de gemeente in welker midden de Doop plaatsheeft, doet binnen 
acht dagen na de bediening daarvan mededeling aan de kerkenraad van de 
gemeente waartoe het kind behoort. 

 

Artikel 3 De bediening van de Heilige Doop 
1. De gelegenheid tot het ontvangen van de Doop wordt, indien nodig, ten minste 

eenmaal in de maand geboden. 
2. De Doop wordt bediend in een gewone kerkdienst van de gemeente, op de tijd en op 

de plaats door de kerkenraad vastgesteld. 
3. Indien de kerkenraad van oordeel is dat zeer bijzondere omstandigheden daartoe 

nopen, kan, mits kerkenraad en gemeente daarbij vertegenwoordigd zijn, de Doop 
ook buiten een kerkdienst van de gemeente worden bediend. 



4. De bediening van de Doop geschiedt als regel zodra ook de moeder daarbij 
tegenwoordig kan zijn. 

5. De Doop zal zo mogelijk geschieden in tegenwoordigheid van de vader en de moeder 
en vindt plaats met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier uit het 
kerkboek. De ouders beantwoorden in de regel beiden de doopvragen, tenzij bij de 
kerkenraad bezwaren bestaan.  

6. Waar een van de ouders of beiden ontbreken, of andere omstandigheden dat 
wenselijk maken, is het aan het beleid van de kerkenraad overgelaten of de 
doopvragen in hun plaats zullen worden beantwoord door anderen, die bereid zijn bij 
de geestelijke opvoeding van het kind (mede) verantwoordelijkheid te dragen. 

7. De kerkenraad schrijft de namen van hen, die ter plaatse de Doop hebben ontvangen 
in een doopboek in, evenals - onder vermelding van datum en plaats - de namen van 
de elders gedoopten en geeft een verklaring af dat de Doop aan de betrokkene is 
bediend. 

8. De kerkenraad kan op verzoek ook later zulk een verklaring afgeven, echter alleen 
voor doeleinden waarvan hem aangetoond is dat zij niet strijdig zijn met het belijden 
van de kerk. 

 

Artikel 4 Het dooplidmaatschap 
1. De kerk erkent de Doop binnen een andere kerk- of geloofsgemeenschap bediend, 

mits deze door een binnen die gemeenschap wettig geordende dienaar in de naam 
van de Drie-enige God is bediend. 

2. De Doop van hen die uit een andere kerk- of geloofsgemeenschap overkomen, wordt 
niet in het doopboek van de gemeente maar in het register van de gemeenteleden 
bedoeld in ordinantie 2-2-1 ingeschreven, onder aantekening, aan de hand van door 
de kerkenraad verlangde stukken, vanwege welke kerk- of geloofsgemeenschap de 
Doop destijds is bediend. 

3. Tenzij beide ouders, of degenen die hen bij de opvoeding van het kind vervangen, 
aan de kerkenraad - ten aanzien van elk kind in het bijzonder - schriftelijk het 
tegendeel verklaren, worden: 
- minderjarigen uit een gezin waarvan een van de ouders wel en de andere niet 

tot de kerk behoort, gerekend van haar deel uit te maken;  
- minderjarigen uit een gezin, waarvan de ouders of een hunner tot de kerk 

overkomt, gerekend mede tot haar te zijn overgekomen; 
- minderjarigen uit een gezin, waarvan een van de ouders naar een andere 

kerkgemeenschap overgaat, gerekend tot de kerk te blijven behoren. 
4. Meerderjarigen, doopleden van een andere kerkgemeenschap, die overkomen naar 

de kerk, stellen zich daarmede onder haar pastorale zorg. 
 


