Handreiking voor een gesprek
bij het sacrament: de doop
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In het filmpje van Bewust Katholiek over de doop gaat Pastoor van Klaveren in
op de vraag: “Waarom laten mensen zichzelf of hun kinderen dopen?” Hieronder
is een handreiking uitgewerkt van hoe deze film als basis kan dienen voor een
groepsgesprek.

!
!
!

Gebed als begin van het gesprek

Heer Jezus, U stuurde de apostelen erop uit om alle mensen te dopen. Nog altijd
worden mensen gedoopt in Uw naam. Zo kunnen zij een wereld binnengaan
waarin zij U mogen leren kennen. Wees *vanavond* bij ons. Open onze harten
voor alles dat goed is en waar. Help ons om elkaar te verstaan en schenk ons een
geest van vriendschap. Amen.
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Inleiding

Het filmpje over de doop begin met de vraag: “Waarom laten mensen zichzelf of
hun kinderen dopen?” Waarom doen mensen dit? Wat is erfzonde? En hoe ziet de
viering van het doopsel eruit?
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Film

Start het filmpje.
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Even landen

Laat het een of twee minuutjes even stil zijn, zodat iedereen het filmpje op zich
kan laten inwerken.
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Uit het hart

Maak een rondje waarin iedereen een eerste reactie mag geven op het filmpje.
Wat heeft je getroffen? Waar kun je iets mee? Wat was nieuw voor je? Was je het
ergens niet mee eens?
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Vragen

Hieronder is een aantal voorbeeldvragen beschreven voor verschillende groepen.
Kies als gespreksleider de vragen uit die je het beste vindt passen bij de
aanwezige mensen. Vul het eventueel aan met eigen vragen.
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Vragen bij een gesprek met jongeren/jongvolwassenen (zonder kinderen)
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1. Ben je gedoopt?
2. Heb je daar zelf voor gekozen? Of deden je ouders dat? Wat vind je
daarvan?
3. Heb je een peter en/of meter? Wat betekenen zij voor jou?
4. Stel dat je later kinderen krijgt, wil je ze dan ook laten dopen?
5. In het filmpje wordt gezegd dat de doop een poort naar een leven met
Christus is, en dat het aan het kind zelf is om later in het leven te bepalen
welke plaats je aan God wilt geven. Welke plaats heeft God op dit moment
in jouw leven?
6. In het filmpje wordt ook gesproken over erfzonde. Hoe zie jij erfzonde? En
is er ook iets dat jij in je leven achter je wilt laten?
7. De Kerk leert dat de mens in beginsel goed is. Wat betekent dat voor jou?

Vragen bij een gesprek met volwassenen die gedoopt willen worden
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1. Waarom wilt u gedoopt worden?
2. In het filmpje wordt gezegd dat de doop een poort naar een leven met
Christus is. Wat verwacht u van een leven met Christus?
3. Wat betekent erfzonde voor u?
4. Bent u het ermee eens dat u in het leven een keuze heeft tussen goed en
kwaad?
5. Denkt u dat het doopsel u kan helpen om te kiezen voor het goede? Zo ja,
hoe?
6. Wie is Christus voor u?
7. Denkt u dat alle mensen ‘in beginsel heel goed’ zijn?
8. Verwacht u meer van een gedoopte, dan van een ongedoopte? Is dat
terecht?

Vragen bij een gesprek tijdens de doopvoorbereiding met ouders
1.
2.
3.
4.
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Waarom wilt u uw kind(eren) laten dopen?
Wat betekent de doop voor uzelf?
Wie is Christus voor u?
In het filmpje wordt ook gesproken over erfzonde. Wat betekent erfzonde
voor u?
5. Hoe belangrijk vindt u het dat het geloof een plaats krijgt in de opvoeding
van uw kind? En hoe wilt u dat doen?
6. In het filmpje wordt gezegd dat de doop een poort is naar een leven met
Christus. Wat wenst u uw kind toe als hij/zij door die poort naar binnen
gaat?

Bewust Katholiek: De Doop !

2

Vragen bij een gesprek met volwassenen (met kinderen)
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1. Waarom heeft u uw kinderen wel/niet laten dopen?
2. Bent u van mening dat u de keuzevrijheid van een kind ontneemt, als u
het laat dopen?
3. Wat betekent erfzonde voor u? Heeft dit filmpje uw beeld van de erfzonde
veranderd?
4. Bent u het ermee eens dat u in het leven een keuze heeft tussen goed en
kwaad?
5. Denkt u dat het doopsel kan helpen om te kiezen voor het goede? Zo ja,
hoe?
6. Wie is Christus voor u?
7. Denkt u dat alle mensen ‘in beginsel heel goed’ zijn?
8. Verwacht u meer van een gedoopte, dan van een ongedoopte? Is dat
terecht?

Gebed ter afsluiting

Heer Jezus, U hebt ons het sacrament van het doopsel gegeven om U op het
spoor te komen en te leren kennen. U geeft ons de kracht om te kiezen voor het
licht en de duisternis achter ons te laten. Help ons om vanuit het doopsel te
leven. Vergeef ons als we het licht toch afwijzen en zegen ons op de weg naar
Uw vrede. Amen.
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