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Dit boek is een prachtig hulpmiddel voor gelovige ouders om samen met 
hun kind(eren) stil te staan bij de doop. ‘De doop is er om te koesteren, om 
te begrijpen en om te vieren,’ schrijft Annemarie. En hoe je die drie dingen 

concreet kunt maken in je gezin legt ze enthousiast en inhoudsvol uit! 
Jammer dat onze oudste al twaalf is… Ik had dit boek graag willen doorlopen 

met hem. Gelukkig zijn er nog jongere kinderen in ons gezin. Gefeliciteerd, 
je bent gedoopt! is een aanrader voor alle ouders en kinderen die hun 

doop(belofte) serieus willen nemen.

Nieske Selles-ten Brinke, auteur van Vier het samen. Met je gezin toeleven naar 
christelijke feestdagen en van diverse bijbelse dagboeken voor kinderen

Annemarie, gefeliciteerd! Je bent erin geslaagd op een heel leesbare manier 
kinderen te laten begrijpen wat een voorrecht het is om gedoopt te mogen 
zijn. Ik hoop dat veel ouders je boekje met hun kinderen zullen doornemen. 

Daar worden niet alleen die kinderen beter van.

Ds. Adrian Verbree, schrijver en predikant van de Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt te Hardenberg

Wat is dit een prachtig boekje voor kinderen die hun doopdag vieren! Voor 
een periode van twaalf jaar worden allerlei mogelijkheden aangereikt om de 
verjaardag van de doop in het gezin te gedenken en zo de betekenis ervan 

te beleven. Een boekje dat helpt om kinderen te leren leven uit hun doop. Ik 
beveel het van harte aan.

Dr. Wim Verboom, emeritus predikant in de PKN, emeritus hoogleraar in de 
geschiedenis van het gereformeerde protestantisme 



5

Wat was ik blij dat ik mijn kleine kinderen kon laten dopen! Dat ik niet in 
mijn eentje voor ze hoefde te zorgen, maar dat onder hun levens Gods 

eeuwige armen zijn. Ik voelde me opgelucht, verwonderd en hoopvol. Nu 
zijn mijn kinderen 5, 9 en 11 jaar en ik vraag me af: hoe leer ik hun om zich 

Gods zorg en liefde toe te eigenen? Het boek van Annemarie van Heijningen 
geeft daar veel hulp bij met prachtige woorden, heldere uitleg en praktische 
voorbeelden. Als ouders vinden we het niet altijd gemakkelijk om momenten 
te vinden met onze kinderen over de doop te praten. Het is echt een vondst 
van Annemarie om in elk levensjaar van je kind het verhaal van de doop te 
vertellen. Ik weet zeker dat dit boekje veel ouders zal helpen in het praten, 

uitleggen en delen! 
 

Janneke Burger-Niemeijer, moeder van 3 kinderen 
en hoofdredacteur van Jente Magazine

De kinderdoop is een kostbaar bezit. Dit prachtige werkboekje van 
Annemarie van Heijningen voor kinderen maakt dat eens te meer helder. Het 
is hemels goud, een verbond van God Zelf met onze kinderen gesloten. Ze 

hoeven er in hun leven alleen maar van harte amen op te zeggen. Daarom is 
Gefeliciteerd, Je bent gedoopt! een prachtig geschenk om kinderen op een 

eenvoudige wijze de enorme waarde van de kinderdoop te leren inzien.

Gert Janssen is oud-redacteur van het Reformatorisch Dagblad, zelfstandig 
persfotograaf, ouderling-scriba van de hervormde gemeente Valburg-Homoet 

en mede-oprichter van Refoweb.
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Gefeliciteerd, 
je bent 

gedoopt!

Annemarie van 
Heijningen-Steenbergen

Koesteren – vieren – begrijpen

U i t g e v e r i j  B o e k en c e nt r um ,  Z o e t e rm e e r
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Inleiding

Geluksvogel!
Gefeliciteerd, je bent gedoopt! Gefeliciteerd. Dat wordt tegen je gezegd als je 
iets fijns meemaakt. Bij een verjaardag. Bij een mooi rapport. Bij de komst van 
een broertje of zusje. ‘Gefeliciteerd,’ hoor je dan. Het is een gelukwens. Als ie-
mand ‘gefeliciteerd’ tegen je zegt, dan vindt iemand het fijn dat jij geluk hebt. Je 
wordt een geluksvogel genoemd.
Als je gedoopt bent, heb je geluk. Waarom? Dat ga ik je in dit boekje vertellen.

Koesteren - vieren - begrijpen
Op het omslag staan onder de titel drie woorden: koesteren, vieren en begrijpen. 
Deze drie woorden zijn het doel van dit boekje. Bij koesteren denk ik aan ‘kost-
baar’ en aan ‘goed bewaren’. Dat is wat je met je doop mag doen. De doop is 
iets kostbaars, iets waar je zuinig op mag zijn. Het is een van de mooiste momen-
ten uit je leven.
Daarnaast is het belangrijk dat je leert begrijpen wat de doop betekent. Daarom 
lees je in dit boekje allerlei interessante informatie over de doop. Zodat je, als 
je een jaar of twaalf bent, goed kunt uitleggen wat het betekent om gedoopt te 
zijn.
Tot slot is de doop een feest en feestjes mag je vieren. In dit boekje vind je leuke 
tips hoe je van je doopdag elk jaar een feestdag kunt maken.
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Samen
Hoewel ik Gefeliciteerd, je bent gedoopt! vooral voor jou heb geschreven, is het 
de bedoeling dat je het samen met je vader en/of moeder leest. Om samen blij 
te worden van alles wat je leert over de doop. De gedichtjes die je tegenkomt, 
zijn daarom soms ook een beetje voor je ouders geschreven. Hoe enthousiaster 
zij worden over de doop, hoe beter ze het jou allemaal kunnen uitleggen.

‘Gewoon’
In Gefeliciteerd, je bent gedoopt! ga ik uit van een ‘gewoon’, christelijk gezin. 
Een papa, een mama en een of meer kinderen. Het zou kunnen zijn dat je dit 
irritant vindt. Omdat in jouw gezin alles net een beetje anders is. Misschien heb 
jij alleen een papa, of alleen een mama. Misschien zijn je ouders gescheiden. 
Misschien woon je bij mensen die niet je echte vader en moeder zijn. Of mis-
schien gelooft een van je ouders niet (meer) in God.
Ik ga in dit boekje uit van een ‘gewoon’ gezin, omdat het wat ingewikkeld wordt 
om steeds over allerlei soorten gezinnen te schrijven. Maar als het bij jou thuis 
een beetje anders is en je voelt je daar verdrietig over, zoek dan iemand die naar 
je wil luisteren en je wil helpen. Het belangrijkste dat je mag weten is: God is bij 
je. Je bent Zijn kostbare kind. Hij kent je, Hij begrijpt je, Hij zorgt voor je. Dat is 
wat Hij juist ook in de doop belooft.

Bedankt
Bij het schrijven van een boek heb je hulp nodig. De mensen en kinderen die mij 
hebben geholpen, wil ik graag bedanken.
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Anne-Sofie, Wiesje, Mette-Marit, Rhodé, Willian, Thirza en Jarno hebben, samen 
met hun ouders, meegedacht en meegelezen.
Met mijn man Michel heb ik vaak gepraat over de doop. Die gesprekken hebben 
me fijn geholpen bij het schrijven. Ik heb Gefeliciteerd, je bent gedoopt! natuur-
lijk ook ‘uitgeprobeerd’ op mijn eigen kinderen: Marvin, Manuel en Anne-Lynn. 
Hun reacties waren voor mij erg belangrijk.
Van Elly en Rikkert heb ik een paar prachtige liedjes mogen overnemen. Ik houd 
veel van hun muziek en ben er blij mee dat ik hun teksten mag gebruiken.
Mijn grootste dank is voor de Here God. Hij heeft de doop bedacht. Hij heeft 
een reddingsplan bedacht en Zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd. Daarmee 
heeft Hij Zichzelf aan de mensen gegeven. Hij is genadig. Hij geeft ‘kracht voor 
vandaag en blijde hoop voor de toekomst’.

‘Grote God, wij loven U.’ Anne-Lynn

Manuel

Annemarie
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Zegenwens

Ik zegen je oogjes met kleuren en licht,
dan blijven ze steeds op het wonder gericht.

Ik zegen je mondje, zodat het vaak lacht
en woorden zal spreken waar iemand op wacht.

Kind van God gekregen,
ik geef jou Zijn zegen.

Ik zegen je oortjes voor iedere taal,
zodat je leert luisteren naar ieders verhaal.
Ik zegen je handjes − nog teder en klein,
zodat ze vol liefde en kracht mogen zijn.

Kind van God gekregen,
ik geef jou Zijn zegen.

Ik zegen je voetjes om vrijuit te gaan
en sterk als een mens in het leven te staan.

Ik zegen jouzelf in de naam van de Heer,
zodat Hij je dragen zal, elke dag weer.

Kind van God gekregen,
ik geef jou Zijn zegen.

(Elly Zuiderveld-Nieman, van de cd Groter groeien)
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je doopdag
Kleine druppels water

vallen op je hoofd.
Huil maar niet, het doet geen pijn.

God wil altijd bij je zijn,
dat heeft Hij beloofd.

(Eveline Stern, van de cd Het is een wonder)
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Je bent gedoopt op  ......................................................................................................

in de kerk in  ....................................................................................................................

De dominee die je doopte heet  .................................................................................. 

Dit bijbelgedeelte werd er gelezen  .............................................................................

De preek ging over  ........................................................................................................

Bij je doop droeg je  .......................................................................................................

Je werd de kerk binnengebracht door  ........................................................................

Toen je gedoopt werd, lag je in .........................................................................armen 

Je doopnamen zijn  ........................................................................................................

De tekst die je meekreeg was .......................................................................................
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Papa’s wens voor jou: .....................................................................................................  

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

Mama’s wens voor jou: ...................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

Liedjeslijst

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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Gastenlijst 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Cadeautjeslijst

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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1 jaar
Doop:

Flonkering van water,
spraak van Hogerhand.
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Gefeliciteerd! Vandaag is het één jaar geleden dat je bent gedoopt. Wat goed 

om hieraan terug te denken en deze dag te vieren. Hoe gaan jullie van deze dag 

een feestdag maken? .....................................................................................................

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................

Heb je een doopcadeautje gekregen? Dan is het leuk om hieronder op te 

schrijven wat dat is, zodat je het kunt onthouden voor later. .....................................

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................
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Een jaar geleden
Wat een feest was jouw doop, een jaar 

geleden. Je kreeg je mooiste kleertjes 

aan (misschien zelfs een doopjurk). Je 

mocht naar de kerk: je eerste echte 

kerkdienst. Er werd gezongen, speciaal 

voor jou. Papa en mama stonden hele-

maal voorin. Jij werd gedragen. Gedra-

gen naar het doopwater. En gedragen 

naar Jezus.

Je naam werd genoemd. ‘Ik doop jou, 

in de naam van de Vader, in de naam 

van de Zoon, in de naam van de Hei-

lige Geest.’ Jouw naam en de namen 

van God, die horen bij elkaar.

God zal met je zijn
God zorgt voor jou. In een jaar tijd ben 

je groot geworden. Dat zie je ook op 

de foto.



19Ruimte voor een foto
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Wat heb je allemaal geleerd? 

Zitten

Kruipen

Staan

Lopen

Woordjes zeggen

Met een lepel eten

Uit een beker drinken

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Je zult nog meer nieuwe dingen leren. God zal je daarbij helpen.
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Liedjes
Op YouTube staan mooie liedjes over de doop. 

Misschien willen papa en mama wel 

samen met jou naar een liedje luisteren.

Lieve Jezus,
ik ben blij.

Ik ben gedoopt,
U zorgt voor mij.


