
Introductie en welkom: Annick 
Welkom op dit hele bijzondere Taste! Feest. Bijzonder om met zo’n grote, feestelijke groep 
bij elkaar te zijn. 
Vandaag dopen we twee kinderen en zegenen we twee kinderen; we dragen hen op aan 
God. Kimani en Kimaya worden opgedragen en Isabelle en Linde worden gedoopt. 
 
Dit hele Taste! Feest is vormgegeven rondom dit gebeuren. Doop en opdragen zijn 
feestelijke, belangrijke momenten. Achter me zie je een lijst symbolen; allemaal hebben ze 
iets met doop en zegen te maken. Tijdens de dienst lopen we die langs; bij ieder onderdeel 
staat een symbool centraal en leggen we uit hoe dit bij doop en opdragen past. De 
symbolen zeggen iets over wat de doop betekent, maar gaan ook over God: de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest.  
Zo vieren we met elkaar dit bijzondere moment. 
 
Als Taste! willen we dat samen vieren, zoals we ook samen kerk zijn. Daarom worden 
verschillende onderdelen door verschillende Taste!-mensen gedaan. Zo laten we zien dat 
we met elkaar een familie van God zijn. 
 
REGENBOOG 
Kaars: Marcelino steekt hem aan 
Helen spreekt uit: 
Aan het begin van het Taste! Feest steken we de kaars aan. Zoals het licht van de kaars 
brandt, zo is God met zijn licht en warmte bij ons. 
 
Daarbij spreken we onze afhankelijkheid van God uit met de woorden: 
Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte laat niet los wat 
Hij begon.  
 
God is dus trouw: hij laat niet los. De regenboog is het symbool van die trouw. Vandaag 
geven we onze kinderen terug aan God in die overtuiging: Hij is trouw. Hij laat onze 
kinderen niet los. 
 
En God groet ons terug met de woorden: 
Genade en vrede voor jullie van God, de Vader, door Zijn Zoon Jezus Christus die met Zijn 
Geest in ons woont. 
  
Zingen: ik zal er zijn 
 
FAMILIE (Peter) 
Iets in de strekking van: 
Als we onze kinderen opdragen en dopen, zeggen we daarmee ook: jullie zijn onderdeel van 
de familie van God. God is jullie Vader en wij zijn broers en zussen. We dopen straks in de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: daarmee laten we zien dat de drie-enige- 
God in God zichzelf ook relatie is. Daar sluiten wij als stukje van Zijn familie graag bij aan. 
 



Want Taste! is een stukje van die familie. Als broers en zussen houden we van elkaar, 
proberen we er voor elkaar te zijn en bidden we voor elkaar. Kimaya, Kimani, Isabelle en 
Linde zijn onderdeel van die familie. 
 
Als familie bidden we graag met en voor elkaar. Dat doen we nu door een gebed uit te 
spreken voor de wereld, voor ons land, voor de kerk en voor ons als Taste!-genoten. Na 
ieder gebedspunt spreken we met elkaar de woorden uit: Heer, onze God, wij bidden U: 
verhoor ons. 
 
We sluiten het gebed af met het ultieme familie-gebed, het gebed dat de Zoon Jezus aan 
zijn vrienden leerde, om zo tot onze Vader te bidden. Het Onze Vader. 
 
LIEDJE: Hoe mooi en hoe heerlijk (OTH 63/OPW 767) 
 
ZOON: STERVEN EN OPSTAAN (symbolen: kruis en amarilles) 
 
Straks dopen we Isabelle en Linde. Jezus zelf heeft gezegd dat we mensen moeten dopen in 
de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar wat betekent het eigenlijk? De 
Bijbel geeft in Romeinen 6 een mooie uitleg: 
 
Romeinen 6 
     [1] Wat is nu de conclusie? Moeten we verkeerde dingen blijven doen, zodat God steeds 
kan laten zien hoe goed hij voor ons is?  [2] Nee, natuurlijk niet! De zonde heeft geen macht 
meer over ons. Dan moeten wij dus ook niet doorgaan met het doen van verkeerde dingen! 
     [3-4] Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. 
Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze 
doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft hem 
laten opstaan uit de dood. 
     [5] Dus eigenlijk zijn we gestorven, net als Christus. Maar dan zullen we ook opstaan en 
eeuwig leven, net als Christus.  [6] Dit is zeker: ons oude ik is samen met Christus aan het 
kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons 
leven niet meer beheerst door de zonde.  [7] Want als je gestorven bent, heeft de zonde geen 
macht meer over je. Dan ben je vrij. 
     [8] Wij zijn gestorven met Christus. En daarom geloven we dat we ook eeuwig zullen leven 
met Christus.  [9] Dit is zeker: Christus is opgestaan uit de dood, en hij zal nooit meer sterven. 
Want de dood heeft geen macht meer over hem.  [10] Door zijn dood heeft Christus voor 
altijd een eind gemaakt aan de macht van de zonde. Nu leeft hij tot eer van God. 
     [11] Zo is het ook met ons. Ons oude ik is gestorven, dus de zonde heeft geen macht meer 
over ons. Wij leven tot eer van God, want we horen bij Jezus Christus. 
     [12] We leven nog als sterfelijke mensen met verkeerde verlangens. Maar daar mogen we 
niet aan toegeven! Want dan zou de zonde opnieuw macht over ons krijgen.  [13] Wij zijn 
vanuit de dood naar het leven gegaan. Doe daarom geen verkeerde dingen meer. Want 
daarmee leef je in dienst van de zonde. Maar doe het goede, want alleen dan leef je in 
dienst van God. 
     [14] De zonde zal geen macht meer over ons hebben. Want ons leven wordt niet bepaald 
door de Joodse wet, maar door Gods goedheid. 
 



Dus als we straks dopen, zeggen we: jij bent van God. Hij bepaalt wie je bent. Niet wat je 
doet, niet wat je hebt, niet wat je kunt of wat anderen zeggen, maar de God die leeft.  
Jezus is gestorven; daarmee heeft hij wat fout is meegenomen in het graf. Dat heeft geen 
macht meer over ons. Daar staat het kruis symbool voor. 
 
Maar Jezus is ook opgestaan. Met de doop en de zegen laten we zien dat Zijn nieuwe leven 
geldt voor Linde, Isabelle, Kimaya en Kimani. Zoals uit de bol van een Amarylles nieuw leven 
groeit, al lijkt hij dood, zo geloven we dat in onze kinderen Nieuw Leven gaat groeien, omdat 
God dat belooft. 
 
LIED: Omdat Hij leeft 
 
DOOP: WATER (PJ) 
 
We dopen onze kinderen met water. Met water was je; zo zijn onze kinderen 
schoongewassen, als nieuw. En water geeft leven.  
 
De doop en de zegen doen we als volgt: eerst worden Linde en Isabelle gedoopt en Kymaya 
en Kimani gezegend. Ze krijgen allemaal een Bijbeltekst mee. Daarna vertellen Peter, 
Ellemieke, Iris, Pieter-Jan en Helen kort waarom ze hun kinderen/kleinkinderen willen laten 
dopen of opdragen.  
En tot slot vragen we aan jullie als Taste!-community of jullie deze kinderen opnemen in 
jullie midden en mede verantwoordelijkheid voor hen willen dragen. 
 
Isabelle Hoogendijk, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Tekst meegeven 
 
Linde Elisa Rodenburg, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Tekst meegeven 
 
Kymaia Maliyah Declerc, ik zegen je in de naam van de Vader, die jouw Vader wil zijn en 
voor je wil zorgen. Ik zegen je in de naam van de Zoon, die Gods Leven aan jou geeft. Ik 
zegen je in de naam van de Heilige Geest, die in je woont en Gods Leven in je wil laten 
bruisen. 
 
Kymani-Jshaiya Kenji Kiciano Declercq, ik zegen je in de naam van de Vader, die jouw Vader 
wil zijn en voor je wil zorgen. Ik zegen je in de naam van de Zoon, die Gods Leven aan jou 
geeft. Ik zegen je in de naam van de Heilige Geest, die in je woont en Gods Leven in je wil 
laten bruisen. 
 
Tekst meegeven 
 
(groot)ouders zeggen iets. 
 
Vraag aan Taste!: nemen jullie deze kinderen op als onderdeel van de gemeenschap? 
 
Antwoord van community (allemaal tegelijkertijd): 



Wij nemen deze kinderen op als onderdeel van de familie van God. Wij beloven de ouders bij 
te staan in de opvoeding van het kind in het christelijk geloof, aanvaarden dit kind als lid van 
Taste! en zullen mede voor hen zorgen. 
 
LICHT: KAARS (gegeven door Luisa) 
De kinderen krijgen een kaars mee als herinnering aan de doop. We geloven dat de Geest in 
hen woont; God zelf is er met Zijn licht om hen de weg te wijzen en zijn warmte als het 
leven koud is. Deze kaars is daar een herinnering aan. We steken die aan bij het licht van de 
grote kaars. 
 
LIEDJE: Ik wens jou 
 
DISCOBAL/ZEGEN: 
We hebben Kymaiah, Kymani, Isabelle en Linde gedoopt en gezegend. Dat is geen eindpunt, 
maar een begin: ze mogen leven met en vanuit God. Zij mogen Zijn licht verspreiden, zoals 
een discobal licht verspreidt. Daarmee maken ze de wereld mooier, zoals een discobal de 
feestvreugde verhoogt. 
 
Dat doen ze niet alleen, dat doen we met elkaar. Daarom mogen jullie een wens of een 
zegen voor deze kinderen op de kaartjes schrijven die jullie onder jullie stoel vinden. Die 
kaartjes geven we aan de kinderen als blijvende herinnering aan vandaag, en dat ze 
onderdeel zijn van dit stukje van Gods familie. 
 
Niet alleen zij zijn gezegend. Wij gaan ook de wereld in als gezegende mensen; als mensen 
die God wil gebruiken om Zijn licht te verspreiden.  
 
Daarom heffen we het glas: op onze kinderen en het leven dat God hen geeft. Daarbij zegen 
we elkaar door te zeggen: l’Chaim: op het Leven! 
 
Laat het feest beginnen! 


