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Verwelkoming – ouders – 
 
Lieve mensen, hartelijk welkom op dit doopfeest. 
Wij vieren de blijde gebeurtenis van deze pasgeboren kinderen 
die in ons midden komen als een geschenk van God, 
die bron van alle leven is. 
Het is een feest zonder grote geschenken 
maar met de kleine tekenen van water, olie en licht 
als symbool van zoveel waarden 
die wij aan onze kinderen in dit leven willen meegeven. 
Laten wij daarom samen onze kinderen welkom heten. 
 
Allen: Welkom kinderen, 

kom rusten aan het hart van een lieve moeder 
en laat je wiegen in de armen van een lieve vader. 
Wij wensen jullie geen rijkdom. 
Wij wensen jullie alleen liefde toe, warme liefde, 
dan heb je alles wat nodig is om gelukkige mensen te worden. 

 
OF 
 
Van harte welkom iedereen. 
Wij zijn blij om jullie aanwezigheid hier, 
op dit feest rond het doopsel van deze kinderen. 
Ze zijn al een tijdje een stuk van ons leven geworden, 
en daar zijn we blij om. 
Door de geboorte van onze kinderen, 
zijn we ons meer bewust geworden 
hoe wonderlijk het leven toch wel is. 
Daarom willen wij hen vandaag laten opnemen 
in onze grote mensengemeenschap. 
Een gemeenschap waarin we hun samen willen 
vóórleven zoals Jezus Christus ons heeft voorgedaan. 
Want alleen in liefde kunnen jullie mens worden. 
Alleen in de veilige geborgenheid van mensen die 
van jullie houden kunnen jullie tot menselijke ontplooiing komen. 
 
OF 
 
Dag kleine kinderen, welkom in ons midden. 
Voorlopig kunnen jullie nog niet veel meer doen 
dan snoetjes trekken tegen het leven. 
Maar met jullie handjes en voetjes 
zullen jullie wel voelen hoe wij van jullie houden  
en hoe welkom jullie zijn. 
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We hebben jullie met vreugde verwacht. 
Vandaag willen we rond jullie staan. 
Jullie doen ons stil worden en nadenken. 
Jullie zijn voor ons allen een vraag, een uitnodiging 
om van deze kleine wereld waarin wij leven 
iets te maken waar het goed is: 
waar grote mensen, kleine mensen dragen en omhoog steken; 
waar sterke mensen de zwakke ondersteunen; 
waar vrije mensen het opnemen voor wie onmondig en weerloos is. 
Kinderen, jullie zijn voor ons het "woord van God". 
Meer nog dan wij, heeft Hij aan jullie gedacht "van in de moederschoot". 
Meer nog dan wij, zal Hij jullie op handen dragen. 
 
OF  
 
Lieve kinderen, jullie zijn welkom! 
We hebben jullie verwacht! 
Jullie zijn van ons! 
We willen voor jullie een goede vader en een lieve moeder zijn. 
Samen met heel de familie danken wij God 
voor het leven dat Hij ons in handen geeft. 
Wij geven jullie een naam, zo zullen jullie voor altijd heten, 
in ons hart, in onze familie, in onze wereld. 
Wij leggen jullie toekomst in Gods handen in zijn liefde en vrede. 
 
OF 
 
Willen wij gelukkig leven, 
dan moeten we het gevoel hebben welkom te zijn. 
We moeten ervaren 
dat we gewenst en gewild zijn, door ouders en familie, 
door de gemeenschap waartoe we behoren. 
Elke mens - wil hij gelukkig leven - 
moet weten en voelen dat hij er mag zijn, 
dat hij nodig is en niet gemist kan worden. 
Het eerste wat we vandaag willen doen 
is onze kinderen welkom heten in onze gemeenschap. 
Ook al begrijpen ze het nog niet goed, 
we willen toch eens zeggen: 
we zijn blij dat jullie er zijn! 
We hebben lang op jullie gewacht! 
We trekken samen met jullie op weg door het leven. 
We nemen jullie bij de hand. 
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Aanvraag van het doopsel – ouders – 

 
Wij zijn dankbaar om het leven van onze kinderen. 
Wij zouden hen graag gelukkige mensen zien worden. 
Als christenen geloven wij dat God hen hierin helpt. 
Daarom willen wij onze kinderen 
door het doopsel aan God toevertrouwen. 
Onze kinderen zullen opgroeien in de kerk, 
de gemeenschap van alle mensen 
die in Jezus Christus geloven. 
 
OF 
 
Vader in de hemel, klein en kwetsbaar 
wordt een kind geboren en aan mensen toevertrouwd. 
Verwonderd staan wij stil bij dit nieuwe leven: 
hulpeloos en broos en toch rijk aan beloften. 
Zo klein, zo groot zijn wij, want wij gaan U ter harte. 
Bij het doopsel van deze kinderen 
vragen wij U: help ons elke dag te doen 
wat het levensgeluk van deze kleinen ten goede komt. 
Help ons, door uw genade, het geloof dat ons bezielt 
aan deze kindjes door te geven. 
Wees ons bij dit alles nabij, in goede en kwade dagen, 
voor tijd en eeuwigheid.  
 
OF 
 
Als uw oogappels heeft U onze kinderen geschapen. 
Zij zijn de schitterendste sterren, al miljoenen jaren. 
U verwarmt hen met uw heilig licht. 
U laat onze kinderen niet alleen; 
tot in hun dromen gaat U met ze mee. 
U bent de windkracht die onze kinderen draagt. 
Uw liefde is heilig en wonderlijk verweven met onze kinderen. 
Ontelbaar, heel verscheiden zijn uw wonderen onder ons. 
Daarom laten we graag onze kinderen dopen 
in uw Naam, God onze Vader. 
Dank U om het wonder van onze geboorte. 
 
OF 
 
Onze kinderen zijn vrucht van liefde.  
Wij willen het beste voor hen. 
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Daarom vragen wij onze kinderen te dopen 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Dan zullen onze kinderen, net als wij, behoren tot de grote kring 
van mensen die geloven dat God liefde is. 
 

Naamgeving 
 

Elke mens krijgt vanaf zijn geboorte een naam. Deze is zorgvuldig gekozen door de ouders 
en/of familie. Deze naam zal voortaan geschreven staan in de palm van Gods hand.  

Ondervraging van de ouders, meter en peter 

 
Priester: Beste ouders,  

de geboorte van een kind is zowel een gave als een opgave.  
 
 Jullie willen deze kinderen toevertrouwen  
 aan de liefdevolle zorg van onze God  
die we noemen Vader, Zoon en heilige Geest. 
 Zijn jullie bereid om hen op te voeden in het christelijk geloof, 
 hen te leren leven naar Gods geboden: 
 God en elkaar graag zien, zoals Jezus ons dat geleerd heeft? 

 
Ouders: Ja, we zijn daartoe bereid.  
 
Persoonlijk engagement van de ouders + uitleg naamkeuze. 
 
Priester: Beste ouders,  

 jullie hebben voor een doopmeter en/of -peter gekozen  
 voor jullie dopeling. 
 Zij vertegenwoordigen onze kerkgemeenschap,  
 waarin deze kinderen worden opgenomen.  
  
Vandaar dat ik me nu tot hen richt:  
beste meters en peters,  
zijn jullie bereid om deze ouders bij te staan  
in het gelovig opvoeden van hun kind? 
 

Meter/peter: Ja, wij zijn daartoe bereid.  
 
Persoonlijk engagement van de meter/peter 

Bekruising 

 

Het teken van de christenen is het kruisteken. Daarom geven we de dopeling ook een 
kruisje op het voorhoofd met de woorden “God zegene en beware je”. 
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Priester: We gaan deze kinderen nu een kruisje geven,  
 als voorbereiding op hun doopsel. 

      Een kruisje geven is: een gebaar van tederheid voor je kind, 
      een vraag naar geborgenheid, 
      die geen mens alleen kan geven… 
      je vraagt God om bescherming en bewaring. 
 
      Beste dopelingen, we zijn blij dat we jullie mogen dopen,  
      en zo opnemen in de familie van de christenen: de Kerk.  
      In haar naam tekenen wij jullie met het teken van het kruis. 
 
      Beste ouders, jullie mogen nu een kruisje geven aan jullie kind  
      met de woorden: “God zegene en beware je”. 

 
Allen: Goede God, 

wij danken U voor onze kinderen, 
het schoonste geschenk uit uw hand 
en teken van uw geloof in de mensen. 
Wij bidden U, Heer, 
draag zorg voor hen die nog onervaren en kwetsbaar zijn. 
Dat zij door het kwaad niet worden gewond 
en hun hart niet afsluiten voor wat goed is. 
Wees het licht voor hun ogen; 
dat zij klaar zien in zichzelf 
en de weg naar de toekomst vinden. 
Wees de sterkte van hun hart 
dat zij nooit de strijd staken 
en zich voorgoed verloren geven. 
Wees de grond waarop zij bouwen 
zodat zij vol vertrouwen door het leven gaan. 
Voor onszelf vragen wij U, Heer, 
geef ons tederheid om ze lief te hebben, 
wijsheid om ze het goede te tonen, 
geduld om ze op te wachten 
en gun ons de vreugde nog lang te mogen leven, 
in liefde met hen verbonden. Amen. 

 
OF 
 
Allen: God, onze Vader, 

U bent de oorsprong van ons leven, 
de bron waaruit ons bestaan ontspringt. 
Wij danken U dat U ook deze kinderen 
uit uw liefde laat geboren worden 
en hen aan ons toevertrouwt. 
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Wij danken U dat U ons zegent 
met nieuw leven en ons zo aanmoedigt 
op U te blijven vertrouwen, vandaag en alle dagen. Amen.  

  

Schriftlezing en homilie 
 

De Bijbel als verhaal van God en de mensen is bevrijdend nieuws voor onze wereld. 
   

Uit het evangelie volgens Mattheüs (13,1-9). 
 
Op een dag hield Jezus volgende gelijkenis voor:  
‘Eens ging een zaaier uit om te zaaien. 
Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg 
en de vogels kwamen het opeten. 
Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken,  
waar het niet veel aarde had;  
het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. 
Toen de zon was opgekomen,  
kreeg het te lijden van de hitte, 
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. 
Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op,  
zodat het verstikte. 
Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op:  
deels honderd ‑, deels zestig ‑, deels dertigvoudig. 
Wie oren heeft, hij luistere.' 
 
OF 
 
Uit het evangelie volgens Mattheüs (13,31-32). 

 
Jezus hield zijn leerlingen nog een parabel voor: 
“Het rijk van God is als een mosterdzaadje. 
Een man zaaide het op zijn akker. 
Het is zoals men weet de kleinste van alle soorten zaad. 
Maar wanneer het is ontkiemd, groeit het hoger op dan alle 
heesters in de tuin. Tenslotte wordt het een struik, zo groot 
dat de vogels er zelfs in komen nestelen.” 
 
OF 
 
Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Marcus (9,30-37). 

 
In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen 
weg van de berg en trokken Galilea door; 
maar Hij wilde niet dat het iemand te weten kwam 
want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. 
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Hij zei hun: 
"De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen 
en ze zullen Hem doden; 
maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan." 
Zij begrepen die woorden wel niet 
maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen. 
Zij kwamen in Kafarnaüm 
en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: 
"Waar hebt ge onderweg over getwist?" 
Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg 
een woordenwisseling gehad over de vraag 
wie de grootste was. 
 
Toen zette Hij zich neer, 
riep de twaalf bij zich en zei tot hen: 
"Als iemand de eerste wil zijn, 
zal hij de laatste van allen moeten wezen 
en de dienaar van allen." 
Hij nam een kind en zette het in hun midden; 
Hij omarmde het en sprak tot hen: 
"Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam 
neemt Mij op; en wie Mij opneemt 
neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft." 
 
OF 
 
Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Marcus (10,13-16). 

 
In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus 
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. 
Maar bars wezen de leerlingen ze af. 
Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: 
"Laat die kinderen toch bij mij komen 
en houd ze niet tegen, 
want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. 
Voorwaar, Ik zeg U: 
Wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, 
zal er zeker niet binnengaan." 
Daarop omarmde Hij ze en zegende hen 
terwijl Hij hun de handen oplegde. 
 
OF 
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Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (3,15-16.21-22). 

 
In die tijd, toen het volk vol verwachting was 
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde 
of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: 
"Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; 
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. 
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." 
Terwijl al het volk zich liet dopen, 
en Jezus na zijn doop in gebed was, 
geschiedde het dat de hemel openging, 
en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, 
over Hem neerdaalde, en dat een stem uit de hemel sprak: 
"Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik mijn behagen gesteld."   

Voorbeden – meter en/of peter – 

 
Goede God, wij bidden U dat deze kinderen 
altijd mogen delen in de liefde van hun ouders,  
hun familie en vrienden. 
Dat zij doorheen alles mogen voelen  
hoeveel ze van hen houden. 
Laten wij bidden. 
Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
Laten wij bidden dat ons geloof in onze kinderen nooit vermindert, 
dat we steeds achter hen staan en hen steeds steunen 
op momenten dat ze ons nodig hebben; 
dat ons huis voor hen een thuis mag zijn. 
Laten wij bidden. 
Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
Laten wij bidden voor ouders en kinderen 
die niet kunnen hopen op een mooie toekomst, 
voor families die iemand hebben verloren en daarvan de pijn voelen. 
Dat zij de nodige steun en moed mogen vinden. 
Laten wij bidden. 
Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
OF 
 
God, onze Heer, wij bidden voor onze kinderen 
die straks gedoopt zullen worden. 
Wees hen steeds nabij en laat hen op hun levensweg 
vele liefdevolle mensen ontmoeten, 
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zodat zij tot echte Jezusvrienden kunnen opgroeien. 
Laten wij bidden. 
Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
God, onze Heer, 
wij willen alles doen wat we kunnen 
opdat deze kinderen in het land van de mensen 
zouden openbloeien tot gewaardeerde en gelukkige mensen. 
Wij willen hen met onze liefde omringen 
en zij zullen bij ons altijd welkom zijn. 
Wij willen hen voorgaan in de Geest van Jezus. 
Help ons dit waar te maken. 
Laten wij bidden. 
Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
God, onze Heer, wij willen ook bidden 
voor de mensen die het moeilijk hebben : 
voor ouders die ontgoocheld zijn in hun kinderen; 
voor hen die hun kinderen niet kunnen geven 
wat zij broodnodig hebben; 
voor alle ouders en kinderen 
die niet kunnen hopen op een mooie toekomst. 
Laten wij bidden. 
Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 

Exorcismegebed 
 
We zijn allemaal geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Als vrije wezens heeft God ons 
geschapen. Jezus heeft ons getoond waarin de ware vrijheid bestaat: niet jezelf maar de 
ander op de eerste plaats stellen. Uit onszelf zijn we hier niet toe in staat. Spontaan kijken 
we eerst naar onszelf en pas daarna naar de ander. Jezus wil dit Beeld van God in ons 
herstellen en ons tot tempel maken van de heilige Geest. 
 

Priester: Almachtige eeuwige God, 
U heeft uw eniggeboren Zoon op aarde gezonden  
om ons de weg te tonen van het ware geluk, 
om ons de vrijheid te geven van de kinderen Gods. 
We vragen U voor deze kinderen  
die zo dadelijk het doopsel zullen ontvangen: 
laat het kwade geen vat op hen krijgen; 
maak hen sterk om het kwade te overwinnen; 
maak hen door de kracht van Jezus’ sterven en verrijzen  
tot een tempel van de heilige Geest, 
verlicht hun levensweg door uw genade 
en houd hen onafgebroken onder uw hoede. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 
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Handoplegging 
 

De handoplegging is een heel oud gebaar. Het is een teken van zegen. Jezus legt mensen 
de handen op en raakt hen aan om hen te laten voelen dat Hij met hen begaan is. Jezus 
wil mensen laten voelen dat God hen kent en voor hen zorgt. Gods zorg is voor deze 
kinderen zichtbaar en voelbaar in de zorg van hun ouders, meter en peter. 
 

 

Priester: De kracht van Christus, onze Verlosser, moge jullie beschermen. 
Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
 

- handoplegging in stilte - 
 

Aanroeping van Gods Geest over het water 
 

Via het doopwater word je binnengeleid in het nieuwe leven: het goddelijk leven. Op het 
moment van het doopsel zegt God de Vader tot de dopeling 'ook jij bent mijn geliefde zoon/ 
dochter in wie ik heel veel vreugde vind'. 
 

Priester:  Door het teken van het water  
  schenkt God leven in overvloed aan al wie in Hem gelooft.  
  Richten we ons hart tot God en bidden wij eensgezind,  
  dat Hij uit deze bron genade doet ontspringen  
  voor de kinderen die door dit water zullen gedoopt worden. 

 
Goede God, 
wij danken U voor de aarde en alles wat er op is.  
Al wat leeft spreekt van uw goedheid en uw macht.  
Alles heeft U geschapen voor en omwille van de mens,  
die U geschapen heeft naar uw Beeld en Gelijkenis. 
 
Hemelse Vader, 
alle dingen zingen U hun lof toe, 
maar aan ons heeft U woorden gegeven 
om U te danken en te prijzen, 
met inzicht en verstand, 
als vrije mensen. 
 
Geprezen bent U Vader,  
In het bijzonder om het water, 
dat onze aarde drenkt en vruchtbaar maakt, 
dat wasdom schenkt aan alle dingen. 
 
Zuiverend water, levenwekkend water, 
U heeft het ons gegeven, Heer, 
tot lafenis en bad. 
Wij danken U. 
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Maar bovenal danken wij U, 
voor uw Zoon, Jezus Christus.  
 
Hij is afgedaald in het water van de Jordaan 
om zich te wijden aan de dienstbaarheid 
en aan het werk van onze verlossing tot in de dood. 
Na zijn opstanding uit de dood 
heeft Hij zijn leerlingen opdracht gegeven te dopen in zijn Naam 
tot vergeving van de zonden.  
Zo is het water voor ons geworden 
een teken van verlossing, een heilig doopsel. 
Door het water van de doop 
wilt U ons tot nieuwe mensen maken, 
gezuiverd en vernieuwd, 
herboren tot kinderen van eenzelfde Vader. 
Zend dan uw Geest over ons, 
en over allen die dit water zal wassen, 
opdat zij, gestorven aan het kwaad, 
voor U alleen nog leven 
zoals uw Zoon, Jezus Christus.  

 
- water aanraken met de rechterhand - 

 
Zegen dan dit water, Vader, 
die het ons gegeven hebt, 
door uw Zoon die ons in de doop is voorgegaan, 
in de heilige Geest die ons bezielt 
en opbouwt tot Gods volk. 
Breng alle volken bijeen in uw kerk 
opdat er vreugde is voor iedereen. 
Dan zal uw lof weerklinken 
tot aan de uiteinden der aarde,  
en nooit meer ophouden 
tot in de eeuwen der eeuwen.  

 

Geloofsbelijdenis 
 

We belijden ons geloof in Vader, Zoon en heilige Geest,  
in wiens naam onze kinderen worden gedoopt en opgenomen in de katholieke kerk. 
 

Priester: We zijn hier samengekomen om deze kinderen te dopen.  
 Door de liefde van God ontvangen zij nu nieuw leven  
 uit water en heilige Geest.  

 
Beste ouders, voed jullie kinderen gelovig op.  



 

 13 

Neem het leven dat jullie van God ontvangen hebben  
onder jullie hoede, dat deze kinderen steeds kiezen voor het goede,  
dat zij van dag tot dag méér leven uit God. 
In het licht van dit geloof,  
willen we nu onze doopbeloften hernieuwen.  
De belofte dat we neen zeggen tegen alle kwaad, 
dat we geloven in Jezus Christus, het geloof van de Kerk,  
waarin deze kinderen worden opgenomen.  

 
    Beste ouders, meters en peters,  

beloven jullie zich keer op keer te verzetten  
tegen kwaad en onrecht,  
om in vrijheid te leven als kinderen van God? 

 
Ouders, meter en peter: Ja, dat beloof ik. 
 
Priester: Beloven jullie zich te verzetten  

 tegen de bekoring van zonde en onrecht,  
 zodat het kwaad zich geen meester maakt van u? 
 

Ouders, meter en peter: Ja, dat beloof ik. 
 
Priester: Beloven jullie deze kinderen naar best vermogen  

 op te voeden in de geest van het evangelie? 
 
Ouders, meter en peter : Ja, ik beloof voor hen te getuigen  

van Gods goedheid en liefde  
en al het mogelijke te doen  
om hen op te voeden in het geloof. 

 
Priester: Laten we nu samen ons geloof belijden  

 in Vader, Zoon en heilige Geest.  
 
Geloven jullie in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde? 

 
Allen: Ja, ik geloof. 
 
Priester: Geloven jullie 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? 
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Allen: Ja, ik geloof. 
 
Priester: Geloven jullie 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? 
 

Allen: Ja, ik geloof. 
 
Priester: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk  

 dat wij met vreugde belijden in Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

De doop 
 

Priester: Beste ouders, meters en peters,  
 willen jullie dat deze kinderen worden gedoopt  
 in het geloof van de kerk, 
 dat wij zojuist hebben beleden? 

 
Ouders, meter en peter: Ja, dat willen wij. 
 
Priester: Dan mogen jullie rond de doopvont komen staan. 
 

[naam dopeling], ik doop je,  
in de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.  

 

Zalving met H. Chrisma 
 

Net na het doopsel met water vindt de zalving met H. Chrisma plaats. Het woordje Chrisma 
verwijst naar Christus dat betekent: Gezalfde. Op het moment van ons doopsel zijn we ook 
gezalfden, net zoals Jezus. Het doopkind hoort nu nog meer bij ons en bij God. 
 

Priester: Beste dopelingen, God de Vader 
heeft jullie bevrijd van zonde en tot nieuw leven gewekt 
door water en heilige Geest. 
Hij zalft jullie nu met het Chrisma van het heil. 
Daardoor behoren jullie voortaan tot het volk van God 
en worden jullie voor altijd ledemaat van Christus, 
die gezalfd is tot priester, koning en profeet. 
 

- zalving - 
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Overhandiging van de doopkaars  
 

We ontsteken de doopkaars aan de paaskaars: het vreugdevuur van Pasen. We willen onze 
kinderen tot paasmensen laten opgroeien, mensen die vertrouwen hebben in het leven, die 
hun leven op Jezus bouwen, die kunnen beminnen en zich door anderen kunnen laten be-
minnen. 
 

Priester: Beste ouders, meters en peters,  
het is jullie taak om dit licht brandend te houden. 
Dan zal jullie dopeling die door Christus verlicht is, 
door het leven gaan als kind van het licht 
en uiteindelijk zijn/haar plaats vinden in Gods eeuwige woning. 

Effeta 

 

De voorganger raakt kort de oren en de mond aan van het doopkind. Net zoals Jezus de 
oren opende en de tong losmaakte van wie niet kon spreken, stellen we deze symbolische 
handelingen opdat het doopkind steeds oor heeft voor het goede waartoe God oproept en 
steeds bemoedigend en liefdevol naar de mensen toe treedt.  
 

Priester: Beste dopelingen, 
Jezus opende de oren van wie niet kon horen,  
Hij maakte de tong los van wie niet kon spreken. 
Moge Hij jullie geven, 
dat jullie leren luisteren naar zijn Woord (+) 
en jullie zelf het geloof kunnen uitspreken in onze liefdevolle God (+) 
die we noemen: Vader, Zoon en heilige Geest.   

 

Onze Vader & Wees gegroet 
 
Priester: Deze kinderen gaan voortaan door het leven als kinderen van God. 

Ook wij zijn door de heilige Geest kinderen van God geworden. 
Laten we nu bidden tot de Vader zoals Jezus het ons geleerd heeft:  

 
Allen: 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. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid. 
In eeuwigheid. Amen. 
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Priester: En laten we deze kinderen ook toewijden aan moeder Maria. 
 
Allen: 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.  

Zegen en zending 
 
De doopviering wordt afgesloten met een zegenmoment. Eerst worden de ouders met de 
dopeling gezegend, vervolgens alle andere aanwezigen.  
 

Goede God,  
we vragen uw zegen over deze moeders, 
die U danken voor het doopsel van hun kind; 
moge zij ook vreugde vinden in de liefde, de groei, 
en de goede levenswandel van hun dopeling. Amen.  
 
Goede God,  
we vragen uw zegen over deze vaders, 
sta hen bij met uw vaderlijke liefde, 
geef dat zij door woord en voorbeeld hun dopeling 
mogen opvoeden in liefde en geloof. Amen.  
 
Goede God,  
we vragen uw zegen over alle aanwezigen; 
bescherm hen voor onheil 
en schenk hen in overvloed uw vrede. Amen. 

 
Zegene U de almachtige God, 
+ Vader, Zoon en heilige Geest.   

 
Gaat nu allen heen in vrede.  

 

Inschrijving in het doopregister 


