
 

DOOPVIERING 
voor het doopsel van meerdere kinderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 

Het leven is geluk, 
grijp het. 

 
Het leven is schoonheid, 

bewonder het. 
 

Het leven is een droom, 
maak hem waar. 

 
Het leven is een opdracht, 

volbreng ze. 
 

Het leven is een spel, 
speel het. 

 
Het leven is kostbaar, 
draag er zorg voor. 

 
Het leven is droefheid, 

kom het te boven. 
 

Het leven is het leven, 
verdedig het. 

 
Moeder Theresa 
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1 OPENING VAN DE DIENST 
 
D Laten we met de Heer in ons midden deze doopviering   

beginnen met een kruisteken.  
 
 

Welkom … 
 
C Dierbare mama en papa, meter en peter, 

beste familie en gelovige vrienden, wees welkom. 
Jullie komen hier samen om een blijde gebeurtenis te vieren. 
Deze kinderen komen in ons midden als een geschenk van God,  
bron van alle leven. 

 
D Jullie zijn Christenen. Jullie willen meewerken met God  
 die deze kinderen in zijn genade wil laten leven. 
 Jullie nemen deze verantwoordelijkheid op u. 
 Het vertrouwen dat God stelt in de mens is toch wel groot. 

Laten we door het volgend gebed samen God danken  
om het vertrouwen dat Hij in ons stelt. 

 
Allen  God onze Vader  

Gij zijt de oorsprong van het menselijk bestaan. 
  Dank U dat Gij ook deze kinderen  

uit uw liefde laat geboren worden  
en hen aan ons toevertrouwt. 
Dank U dat Gij ons, mensen zegent met nieuw leven 
en ons zo aanmoedigt op U te blijven vertrouwen 
vandaag en alle dagen. Amen 
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Naamgeving 
 
C Beste ouders, met veel zorg en liefde hebben jullie een naam 
 uitgekozen voor je kind. 
 Met deze naam wordt het opgenomen in je gezin 

en krijgt het een plaats onder de mensen. 
 

Doopheer vraagt per dopeling: 
 

D  Welke naam hebben jullie voor je kind gekozen? 
 

Ouders zeggen de voornaam van hun kind 
  en eventueel waarom ze voor deze voornaam gekozen hebben. 

 

D …………………………………………………………….. (voornamen van de dopelingen), 

je naam staat geschreven in de palm van Gods hand. 
nooit zal God vergeten dat je er bent. 
 

D Beste ouders, 
verlangen jullie dat je kind wordt gedoopt  
en opgenomen in de grote familie van God, onze Vader? 
 

Ouders (samen): 
Ja, dat willen wij. 

 

D ………………………………………..……..(voornamen van de dopelingen), 

 wij heten jullie welkom in onze geloofsgemeenschap. 
 
 

Kruisje 
 

C Met je duim een kruisje geven op het voorhoofd 
is een gebaar van tederheid voor je kind. 
Het is een vraag naar geborgenheid,  
die verder reikt dan ons menselijk kunnen. 
Het is de vraag naar Gods altijddurende liefdevolle bescherming. 
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D ……………………………………………..… (voornamen van de dopelingen), 
de gemeenschap van Jezus is blij jullie in haar midden op te nemen.  
In naam van de kerkgemeenschap geef ik jullie een kruisje,  
het teken van Jezus’ Liefde. 

 

De doopheer tekent elke dopeling met een kruisje en zegt: 
 

  Moge God jou zegenen en bewaren. 
 

Nadat de doopheer alle dopelingen een kruisje heeft gegeven, zegt hij: 
 

Ouders, meters en peters, 
ik nodig ook jullie uit om 
je dopeling een kruisje te geven.  

 

 

Openingsgebed 

 

D Laten we nu allen samen bidden. 
 

Samen: 
God, bron van ons bestaan. 
Adem van Leven. Liefde die niet dooft. 
Klein en kwetsbaar werden deze kinderen geboren 
en aan ons toevertrouwd. 
Vol verwondering en dankbaarheid 
staan wij stil bij dit nieuwe leven, zo klein en toch zo groot. 
Bij het doopsel van deze kinderen bidden wij U: 
wees ons steeds nabij, schenk ons uw levenskracht 
opdat wij als christenen in het leven mogen staan, 
en blijven groeien in liefde, naar uw beeld en gelijkenis. 
Vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen.  
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2 DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Inleiding op de Bijbellezing 
 
C Het evangelie vertelt ons door Jezus hoe lief God de wereld en de 
         mensen heeft. 
 

 
 
 
Schriftlezing en bezinnend woordje door de doopheer 
 
 
Enkele suggesties: 
 Matteüs 18, 1-5   ‘Word als de kinderen’ 
 Matteüs 22, 35-40 ‘Het voornaamste gebod’ 
 Matteüs 28, 18-20 ‘Zending van de apostelen’ 
 Marcus 1, 9-11  ‘Het doopsel van Jezus’ 
 Marcus 10, 13-16  ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ 
 Lucas 9, 46-48  ‘Word als de kinderen’ 
 Lucas 15, 4-7  ‘De goede Herder’ 
 Johannes 21, 15-17 ‘Petrus, de herder van de kudde’  
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Voorbeden 
 
D Met een dankbaar hart en vol vertrouwen bidden we 

in verbondenheid met alle gedoopten. 
 
 

D  Bidden wij: 
dat onze God vaderlijk aanwezig mag zijn bij 
…………………….. (voornamen van de dopelingen) en hun families. 
Laat ons bidden. 

 

Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

door familieleden en/of doopcatechist(en) 
 

  Bidden wij: 
  dat onze God moederlijk en troostend nabij mag zijn 
  wanneer deze dopelingen te maken krijgen met verdriet. 
  Laat ons bidden. 
 

Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
 

  Bidden wij: 
  dat God ons mag oproepen om te leven 
  als broers en zussen van elkaar. 
  Laat ons bidden. 
 

Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
 

  Bidden wij:  
  dat onze verbondenheid met de Heer ons mag aanmoedigen  

om te leven ‘naar zijn beeld en gelijkenis’. 
  Laat ons bidden. 
 

Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

  Eventueel kan nog een voorbede toegevoegd worden 
  door de familie, de catechist of de doopheer. 
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Handoplegging 
 

C Iemand de handen opleggen is hem of haar zeggen: 
Ik hou van jou, ik wil je beschermen, ik zal voor je zorgen, 
je kan op me rekenen. 
Als teken dat God zijn beschermende hand boven deze  dopelingen 
houdt, nodig ik de ouders, meters en peters uit om de rechterhand  
uit te strekken boven het hoofdje van hun dopeling. 

 

D Almachtige God, uw Zoon Jezus Christus heeft aan kinderen 
 de handen opgelegd om zo te tonen hoe U voor hen zorgt. 

Geef dat ons gebaar en onze zorg om dit kind een teken zijn  
van uw onsterfelijke liefde. 

 

Samen: 
Heer, onze God, 
Laat ons kind goed opgroeien in onze soms harde wereld. 
Bescherm het tegen verkeerde invloeden. 
Laat het ervaren dat U uw reddende hand nooit terugtrekt. 
Geef dat wij, die aan deze wereld bouwen  
ons kind voor mogen gaan in alles wat goed en waar is. 
Laat ons kind opgroeien als uw kind, onbezorgd en blij, 
het kwade overwinnend door het goede, 
onder de hoede van uw machtige hand. Amen. 
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3 DOOP 
 
 

Doopbeloften 
 
D Beste ouders, meters en peters, 
 jullie willen deze kinderen laten dopen, 
 opdat ze samen met jullie de weg van Jezus mogen gaan. 
 Graag willen we nu luisteren naar jullie beloften. 
 

De ouders kunnen ook zelf voordien een korte belofte uitschrijven  
of een keuze maken uit een aantal voorbeeldteksten. 

 
 

D Ouders, meters en peters:   
 Zijn jullie bereid u te verzetten tegen kwaad en onrecht 
 om in vrijheid te leven als kinderen van God? 
 

Ouders, meters en peters (samen): 
Ja, dat beloven wij. 

 
 

D Zijn jullie bereid u in te zetten voor het goede? 
 Beloven jullie te leven als kinderen van het licht,  

in goedheid en trouw? 
 

Ouders, meters en peters (samen): 
Ja, dat beloven wij. 

 
 

D Beloven jullie God te dienen en uw kind zo goed mogelijk  
op te voeden in de geest van het evangelie? 

 

Ouders, meters en peters (samen): 
Ja, dat beloven wij. 
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Geloofsbelijdenis 
 

D Gelooft gij in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde? 

 

Ouders, meters en peters (samen): 
Ja, ik geloof in God de Vader, Bron van al wat leeft. 

 

D Gelooft gij in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die geboren is uit de maagd Maria, 
die geleden heeft, gestorven en begraven is, 
die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand? 

 

Ouders, meters en peters (samen): 
Ja, ik geloof in Jezus, Gods Zoon, 
mens geworden om ons nabij te zijn. 
 

D Gelooft gij in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk,  
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? 

 
Ouders, meters en peters (samen): 

Ja, ik geloof in de Geest die ons hart beweegt 
om te leven zoals Jezus, 
in verbondenheid met de hele kerkgemeenschap. 

 
 
Doopsel en symboolhandelingen 
 
Gebed om Gods Geest over het water 
 

C Water is een zeer kostbaar goed. Zonder water is er geen leven. 
Water kan verfrissen, reinigen. We vragen dat Gods Geest in dit 
water moge neerdalen en de dopeling nieuw maken.  
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Als dopeling worden we ondergedompeld in dat verfrissende bad 
van Gods Geest. We mogen delen in Christus’ dood en verrijzenis. 
De doopheer raakt het water aan en bidt om Gods Geest over dit  
water. 

 
 

D God, Vader van het leven,  
wil dit water, waarin deze kinderen gedoopt zullen worden, 
zegenen met uw kracht, met uw liefde. 
Dat zij door dit water opnieuw geboren mogen worden 
en voortaan mogen leven als uw geliefde kinderen. 
Dat vragen wij U door en met Christus, onze Heer. 
Amen. 

 
 
C Zalving met chrisma: Al in het oude testament worden mensen 

gezalfd met olie om Gods Geest in hen te laten doordringen.  
Gods Geest mag ook in dit kind doordringen en het helpen om soepel, 
veerkrachtig en sterk in het leven te staan. 

 

Doopkleed: Het doopkleed is het teken dat je als gedoopte  
een nieuw mens wordt. 

 

Doopkaars: Door de doopkaars neem je het licht van Christus 
symbolisch mee naar huis, en ook op je levensweg. 

 
 
Doop met water 
 

D Wilt gij dus dat …………………..(voornaam dopeling) 
wordt gedoopt in het geloof van de Kerk dat we 
zojuist hebben beleden? 

 
Ouders, meter en peter:  Ja, dat willen wij. 
 
D …………………………(voornaam dopeling), ik doop je  

in de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
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Zalving met heilig Chrisma 
 

D …………………………(voornaam dopeling), 
 nu op jou de naam is gelegd van Jezus Christus, 
 zalf ik jou met zijn Geest, opdat jij mag vervuld worden  
 van de kracht en de gezindheid die in Jezus was. 
 Je bent nu kind van God voor altijd. 
 
 

Doopkleed 
 

D Een wit kleed toont dat een nieuw leven begint als christen, 
een leven bekleed met de liefde van God.  
Draag dit feestkleed als teken van je geloof, 
en word wie je bent, kind van God. 

 

Doopkaars 

De doopheer verwijst naar de brandende paaskaars en zegt: 
 

D Jouw doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars  
en verwijst naar Jezus. 

  
Eén van de familieleden ontsteekt de doopkaars 

van hun pasgedoopte aan de paaskaars. 
 

D …………………………    (voornaam dopeling), 
ontvang deze brandende kaars. 
Jezus wil licht brengen in jouw bestaan. 
Mogen je ouders dit licht brandend houden, 
opdat Jezus Christus het Licht zij  
in het huis waar jij gaat wonen, 
en vrede brenge in jouw leven, 
zodat jij ook een licht in de wereld 
en een vonk van Gods liefde  
tussen de mensen mag zijn. 
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Effeta ‘Ga open’ 
 

C Jezus sprak vele mensen aan. Hij raakte hen heel diep. 
 Zo raakte Jezus eens een doofstomme aan. 
 Jezus zei: “Effeta, ga open”. En de man kon Jezus plots verstaan.  

Hij kon niet meer zwijgen over God. En hij deed wat Jezus hem  
had voorgedaan: hij vertelde over God en sprak vele mensen aan. 
 

De doopheer raakt nu de zintuigen aan van elk kind en zegt: 
“Effeta”: ga open.   

 

D Ik zegen je oogjes…. 
Dat je heel de wereld mag zien, zoals hij is. 
Door God aan ons, mensen toevertrouwd; 
dat je mag zien wat God ons te doen geeft; 
dat je mensen graag mag zien. 

 

D Ik zegen je oortjes…. 
 Dat je mag horen het zingen van de dingen, 

het roepen van mensen in nood, 
en de stem van God; 
dat je mag luisteren naar het verhaal van de mensen. 

 

D Ik zegen je mondje…. 
 Dat je mag lachen, en woorden spreken, 

vol liefde en vriendschap, 
dat je woorden eerlijk zijn en mild. 

 

D Ik zegen je handjes…. 
 Dat ze leren geven en delen,  

dat ze nooit moe worden om goed te doen,  
dat ze sterk mogen zijn en teder. 

 

D Ik zegen je voetjes…. 
 Dat je vrijuit mag gaan en staan in deze wereld,  

niet weglopen van wat God je zal vragen;  
dat je, met vallen en opstaan, je eigen weg kan gaan,  
ten einde toe. 
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4 SLOT VAN DE DIENST 
 

Onze Vader 
 

C Wij zijn allen kinderen van eenzelfde God en Vader. 
Zo zijn wij ook familie van Jezus  
en broeders en zusters van elkaar. 
We lopen al vooruit op de dag dat ………………………………………..…  

(voornamen v.d. dopelingen) hun eerste communie doen. 
Dan zullen zij op een bijzondere wijze mogen ervaren dat Jezus in 
Brood en Wijn bij ons aanwezig komt. 
En tijdens het vormsel zullen zij gezalfd worden met het heilig 
chrisma om ook als volwassenen te leven als “kind van God”. 
 

D Laten wij elkaar als broers en zussen in het geloof 
 de hand reiken en ons in geloof verbinden 

met alle gedoopten ter wereld. 
 

Samen: 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd. 
Uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade.  
Amen.  
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Zegen 
 

D Moge de God van het leven jullie, ouders, zegenen. 
Dat jullie je kind als een ‘zegen’ mogen ervaren. 
Dat jullie zelf een zegen mogen zijn voor je kind. 

 

Samen: Amen. 
 

D  Moge de God van het leven deze pasgedoopten zegenen. 
Dat deze ‘kinderen van God’ mogen leven 
naar Gods beeld en gelijkenis. 

 

Samen: Amen. 
 

D Moge de God van het leven ons allen zegenen. 
Dat wij samen met deze kinderen op weg mogen gaan 
om God te ontdekken in het Bijbelse Woord, in de schepping, 
in de tekenen van Gods nabijheid en in elkaar. 

 

Samen: Amen. 
 

D Zegene u de almachtige God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

Samen: Amen. 
 
 

Zending 
 
D Ik zend jullie nu van hier heen.  

God heeft jullie zijn zegen gegeven om voor  
……………………………………… (voornamen van de dopelingen) te zorgen, 
en als gedoopten te leven.  

 

Samen: Wij danken God.  
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Toewijding aan Maria 
 
D Heilige Maria, moeder van Jezus en van alle gedoopten, 

op dit plechtig ogenblik willen wij …….… (voornamen v.d. dopelingen) 

aan U toewijden en onder uw moederlijke bescherming stellen. 
 Mogen deze kinderen met uw bijstand groeien in geloof 
 en in gehoorzaamheid aan het woord van God. 
 Help ook de ouders van deze kinderen  

bij het volbrengen van hun taak: 
dat zij uw voorbeeld volgen in dienstbaarheid en liefde. 
Toon ons uw zoon Jezus Christus die zelf 
de kinderen bij zich heeft geroepen en hen gezegend heeft. 

 
 

De meters mogen nu een scapuliertje van Maria 
bij hun pasgedoopte opspelden. 

 

Samen: Wees gegroet Maria, vol van genade. 
De Heer is met U. 
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, 
arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.  Amen. 

 
 
Invullen van het doopregister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het verlaten van de kerk is er de mogelijkheid 

om een vrije bijdrage in het mandje te leggen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots. 
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots. 

Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs. 
Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs. 

Ik weet niet wat het is, dat niet, 
maar ik maak me sterk: 

zo’n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk. 
 

Toon Hermans 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar ga ik dan 
met de lieve wensen 

van al die mensen 
als een ruiker van licht. 

 
Zoek mijn eigen wegen 

die ‘k in dit bestaan 
als mens en als christen 

van nu af zal gaan. 
 

Daar ga ik dan, 
gezegend en gedoopt, 

en gedragen door mensen, 
in wie God naast mij loopt. 

 

 


