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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 

 
 
 
 
 
 
 

Omslagfoto’s 

Bisschop Patrick Hoogmartens bereidt het Heilig Chrisma tijdens de Chrismaviering  

die plaatsvindt op woensdag tijdens de Goede Week 

Het doopwater voor het komende jaar wordt gezegend in de Paasnachtviering  

op Stille Zaterdag 

De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars om zo het Licht van Jezus  

mee naar huis te nemen en op je levensweg. 
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Begroeting  
 

Lector:  
Van harte welkom ouders, peter, meter en familie! 
Zoals je kindje welkom is bij jullie thuis,  
zo is het ook van harte welkom in onze kerkgemeenschap.  
Door het doopsel wordt het opgenomen  
in de kring van gelovige mensen.  
Even verliest ons leven zijn gewone gang  
als we stilstaan bij het wonder van nieuw leven.  
Het nieuwe leven dat wij danken aan een bron,  
een onuitsprekelijk geheim, de bron die liefde is.  
 
Priester: 
Laten we in dit uur hier dankend en biddend samenzijn:  
(+) In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen  
 

en samen bidden tot God, de Schepper en Schenker van alle 
leven: 
  
Samen: 
God onze Vader,  
U bent de oorsprong van ons leven,  
de bron waaruit al het goede ontspringt.  
Wij danken U dat dit kindje mocht geboren worden  
en dat het aan onze liefde wordt toevertrouwd.  
Wij danken U dat U ons zegent met nieuw leven  
en ons zo aanmoedigt op U te blijven vertrouwen,  
vandaag, maar ook alle dagen van ons leven. 
Amen 
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Naamgeving  

 

Lector: 
Zonder naam kunnen wij elkaar niet groeten, 
zonder naam loopt een mens verloren in de massa. 
Bij een naam kan je je iemand voorstellen.  
Een naam geeft verbondenheid van mens tot mens.  
Wil je aangesproken worden,  
dan heb je een naam nodig:  
om je te noemen en te koesteren,  
om je te roepen en te doen groeien,  
om je te kennen en te beminnen,  
opdat je steeds meer jezelf zal worden.  

 

Priester: 
Ouders geven soms oudere namen aan hun kinderen,  
namen waar een stuk verleden in herleeft,  
soms nieuwe namen, waar de frisheid van nieuw leven  
wordt in uitgedrukt.  
Maar steeds zijn het namen van liefde.  
Voor altijd zal dit kindje de naam dragen die jullie nu geven.  
Welke naam hebben jullie gekozen voor jullie kindje? 
  
Ouders: (naam) 
  

Priester: (naam) 
 

Voortaan ben je geen onbekende meer.  
Met die naam zal je de wereld ingaan en hem verkennen. 
Mag je met deze naam een plaats krijgen tussen de  
mensen en dat hij steeds met liefde en genegenheid 
uitgesproken mag worden.  
Voortaan zal deze naam ook geschreven staan  
in de palm van Gods hand.   
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Kruisje  
 

Priester:  
Een kruisje geven is een oud gebaar.  
Wat is er mooier dan aan je kindje Gods zegen 
en je eigen liefde toe te wensen?  
Ook God, onze Vader,  
wil je een teken van zijn liefde geven.  
Een kruisje verwijst naar Gods liefde, die alles overwint.  
God wil dat ook jouw leven in het teken  
van de liefde staat.  
 

In Gods naam mag ik je zegenen:  
 

(naam) 
 

 “God zegene en beware je”  
 

Mama en papa, peter en meter,  
zegen ook jullie kindje met een kruisje. 
 

(naam) 
 

 “God zegene en beware je”  
 

Oma en opa mogen ook hun kleinkindje zegenen met een 
kruisje op het voorhoofd.  
 

(naam) 
 

 “God zegene en beware je” 
  
 

Lezing uit de bijbel 
 

Priester:  
Wij lezen nu een verhaal uit de bijbel.    
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Voorbeden  
 
Priester: 
Met een dankbaar hart en vol vertrouwen  
bidden we nu tot God:  
 
Lector: 
Bidden wij voor (naam), dat hij/zij gezond groot wordt.  
Dat hij/zij veel vriendjes mag hebben en  
dat hij/zij steeds het zonnetje in huis mag zijn.  
 

Laten wij bidden:  
Wij bidden U verhoor ons Heer. 
 
Lector:  
Bidden wij voor de ouders,  
dat zij hun kindje graag blijven zien,  
en gelukkig blijven met elkaar. 
Dat zij van hun huis een warme thuis maken  
waar iedereen zichzelf kan zijn  
en waar kinderen kunnen opgroeien  
tot mooie christenen.  
 

Laten wij bidden:  
Wij bidden U verhoor ons Heer.  
 

Lector: 
Bidden wij voor de meter en peter,  
dat zij de kracht mogen vinden om voor hun petekind  
een voorbeeld en een steun te zijn  
en dat ze samen de weg van Jezus mogen gaan.  
 

Laten wij bidden:  
Wij bidden U verhoor ons Heer.    
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Lector:  
Bidden wij voor alle kinderen die geen liefde  
of geen thuis hebben,  
dat zij toch ergens bij goede mensen  
een warme thuis mogen vinden.  
 

Laten wij bidden:  
Wij bidden U verhoor ons Heer. 
 
 
 

Handoplegging 
 

Priester:  
Allemaal zijn we geboren met kleine handen,  
kleine handen die nood hebben aan grote handen.  
Wij willen voor dit kindje handen zijn,  
teder, zacht en mild. 
Beschermende handen, sterk als een schild.  
Handen die het opvangen als het nodig is.  
Handen die liefhebben en vertrouwen geven.  
 

Jouw kleine handjes liggen veilig  
in de grote hand van God.  
 

Wij vragen U, God, om dit kind hand in hand te leiden  
langs veilige paden,  
zodat het zich bij U geborgen mag voelen.  
 

Wij strekken onze rechterhand uit boven het hoofdje van  
dit kindje en bidden samen:  
 

 
 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen:  
 

God, houd uw beschermende hand  
boven dit kindje.  
Gij zijt bezorgd over het leven van alle mensen.  
Geef dat dit kindje geborgen mag zijn bij zijn ouders  
en zich veilig mag voelen in deze wereld.  
Behoed het voor alles wat het in zijn groei  
als mens kan bedreigen.  
Schenk het kracht, beschutting en geloof in de liefde.  
Schenk het uw geest van blijheid en vriendschap,  
van rechtvaardigheid en liefde,  
opdat het goede dat Gij in dit kindje hebt gelegd  
nooit verloren zal gaan.  
 

Amen.  
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Geloofsbelijdenis  
 

Priester:  
Wij willen onze kinderen in geloof voorgaan,  
laten we samen dit geloof belijden: 
 
Samen:  
Wij geloven in God de Vader,  
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven  
om er een woning van te maken  
waarin het goed is om te leven.  
 
Wij geloven in de zoon Jezus Christus,  
die bij ons kwam wonen  
en nu leeft in de harten van de mensen.  
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste. 
  
Wij geloven in Gods Geest,  
die ieder van ons de kracht geeft  
om aan het rijk van God mee te bouwen.  
 

Wij geloven in een gemeenschap  
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;  
waarin eenieder aan de blijde boodschap  
gestalte geeft door woord en daad. 
  
Wij geloven dat het mensenleven  
nooit zal eindigen  
en dat we hoopvol mogen uitzien  
naar het eeuwig geluk bij de Vader.  
 

Amen.  
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Belofte van de ouders  
 

Priester:  
Tegenover jullie kindje houdt de geloofsbelijdenis ook een  
belofte in. Daarom vraag ik jullie, ouders:  
wat willen jullie vandaag ten overstaan van God en deze  
gemeenschap beloven? 
 

Ouders:  
(naam),  
We willen een lieve papa en mama voor je zijn,  
we willen je koesteren in onze liefde.  
We willen je bijstaan, ook als je het moeilijk hebt.  
We beloven je vrijheid te schenken  
om je eigen levensweg te gaan.  
We beloven je groot te brengen  
in de geest van het evangelie.     
  
Belofte van peter en meter  
 

Priester:  
Mama en papa  
jullie staan niet alleen voor deze verantwoordelijkheid.  
Jullie hebben een peter en meter gekozen  
die jullie namens heel de geloofsgemeenschap  
zullen bijstaan in deze taak. 
 

Peter en meter: 
Wij beloven ons petekind in vriendschap en liefde bij te staan.  
Wij beloven dat het mag rekenen  
op onze bijzondere zorg en belangstelling.  
Wij willen van harte meewerken aan het geluk  
van ons petekind, alle dagen van ons leven.  
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Het doopsel  
 

Priester:  
Water speelt een belangrijke rol in ons leven.  
Het beschut kinderen vóór zij geboren worden. 
  

Water maakt de aarde vruchtbaar,  
het reinigt en zuivert, ontspant en verfrist.  
 

Water is het oersymbool van leven op aarde,  
van Gods schepping.  
 

Net zoals dauwdruppels een nieuwe dag aankondigen,  
zo doet ook water herboren worden. 
 

Het is de oorsprong van nieuw leven  
en een teken van verlossing.  
 
Priester:  
Heer zegen dit water  
waarmee wij dit kindje gaan dopen. 
  
(naam)  
IK DOOP JE IN DE NAAM VAN DE VADER  
EN DE ZOON  
EN DE HEILIGE GEEST. AMEN 
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Zalving  
 

Priester:  
Dit kindje zal nu gezalfd worden met Chrisma,  
met heilige Olie, zo toont God zijn tedere liefde,  
zijn helende zorg en de zachte kracht  
van zijn beschermende hand. 
  

Chrisma geeft je kracht  
om voor je geloof uit te komen.  
Chrisma maakt je sterk, ook in moeilijke dagen.  
Chrisma geneest in jou wat gekwetst is.  
Voortaan ben jij kind van God,  
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  
Amen.  
 

(naam)    
met deze zalf wil ik je sterken met de kracht van Christus. 
  
Licht  
 

Priester: 
Vele kinderen zijn bang in het donker,  
daarom laten we ergens een lichtje branden.  
Zonder licht kan een mens niet leven.  
Zonder het veilige gevoel dat het licht je de weg wijst  
kan je de duisternis niet aan.  
De doopkaars is een teken van Jezus Christus,  
het veilige Licht in je leven.  
Mogen ook je ouders, je meter en peter, je familie,  
je vriendenkring en ook de mensen uit onze  
geloofsgemeenschap, een licht voor je zijn. 
  

Papa ontsteekt nu de doopkaars aan de paaskaars.  
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Goede Vader,  
help de ouders van dit kindje om het licht van Jezus  
brandend te houden in hun gezin.  
Moge het licht van Christus vuur en warmte brengen in  
het leven van dit kind en laat de vonk van uw liefde  
branden in zijn hart en dat het, eens groot geworden,  
licht mag zijn voor de wereld.  
Door Christus onze Heer. Amen.  
 
 
 
Gebed over het kind  
 

Priester: 
God, onze Vader, 
Laat N-‐…, ten volle leven: 
Gij hebt hem/haar oortjes gegeven om te horen en oogjes om 
te zien. 
Laat hem/haar luisteren naar U en naar de mensen 
en oog krijgen voor al wat goed en mooi is in deze wereld. 
Open zijn/haar handjes  
om te geven en te ontvangen 
en laat zijn/haar voetjes uw weg bewandelen. 
Open zijn/haar mondje 
dat hij/zij mag lachen, zingen, blij zijn 
en dikwijls getuigen van uw Liefde. 
Laat hem/haar van harte meeleven met de 
vreugde en het verdriet van de mensen 
die hij/zij ontmoet. 
 
Amen.     
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Lector: 
Je krijgt een leven vol mogelijkheden,  
maar hoe je ook leeft, groeit,  
denkt en voelt,  
geef je leven een eigen kleur,  
bloei open als een bloem in de zon.  
Onze hemelse Vader en wij allemaal,  
geven je liefde om mens te worden.  
 
Onze Vader  
 
Priester:  
Beste ouders en familie,  
laten we nu samen het gebed bidden dat Jezus ons  
gegeven heeft en dat wij op onze beurt 
zullen doorgeven aan onze kinderen:  
 
 
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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Toewijding aan Maria  
 

Priester:  
Heilige Maria, Moeder van Jezus,  
wij willen ons kindje aan U toevertrouwen  
en het onder uw moederlijke bescherming plaatsen.  
Behoed het voor alle kwaad.  
Moge het met uw bijstand groeien  
in geloof, hoop en liefde.  
Inspireer de ouders  
bij het uitbouwen van hun huis 
tot een echte thuis  
waar het goed is om te wonen 
en waar hun liefde voor elkaar blijft groeien. 
 
 
 
 
 

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.  
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Zending  
 

Lector:  
Het zou mooi zijn als je later nog zou weten  
hoeveel zon er scheen voor ons,  
hoe alles er nieuw uitzag, hoe mooi je was,  
hoe gelukkig wij je droegen  
en hoe liefdevol de ogen van je hele familie je volgden. 
 

Het zou mooi zijn als je later nog zou weten  
hoe wij je vandaag beloofden  
er altijd voor je te zijn, wat er ook gebeurt.  
Hoe trots je meter en peter waren  
omdat ze samen zorg voor je mogen dragen. 
 

Het zou mooi zijn als je later nog zou weten  
wat we je vandaag vertelden,  
en als jij je dan nog zou herinneren  
hoe mooi alle woorden waren en hoe ze ruimte gaven, 
hoe liefde en genegenheid afstraalden  
van iedereen hier samen,  
dan zou je weten dat je nooit hopeloos of alleen hoeft te zijn 
 

Priester: 
 

Beste papa en mama en familie allemaal,  
laten we met deze hoopvolle wens naar huis gaan.  
Omring je kindje met liefde en blijf ook elkaar liefhebben. 
 

Bewaar de woorden die jullie vandaag gehoord hebben  
diep in je hart en leef gelukkig met elkaar. 
 

Daarvoor vragen wij de zegen van de Goede God, 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen   
 

Invullen van het doopregister 

Bij het verlaten van de kerk is er de mogelijkheid  
om een vrije bijdrage in het mandje te leggen. 
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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 
  

Gelieve na de viering dit boekje op je stoel te laten 
liggen, dit is eigendom van de werkgroep dooppastoraal  

van de pastorale eenheid Tabor Peer 
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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. 

 

  


