
 

 

- we bidden het gebed van Jezus 
 
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. 
 
- we wijden de dopeling toe aan Maria 
 
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. 
 
- een zegen voor de toekomst 
 
Ga dan met uw kindje naar huis, 
omring het met uw liefde 
en wees gelukkig met elkaar, 
onder de zegen van de Almachtige God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
- we ondertekenen het doopregister 
en maken een foto 
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DOOPVIERING 
 
 

 
 
 
 
 

een kind… 
een kind is zoveel meer 

dan een aanstaande dame 
of een aanstaande heer, 

wie niet in een kind het wonder ziet 
die snapt het hele versje niet… 

 
-  Toon Hermans  - 

 



 

 

- een woord van welkom 
 
- een dankgebed om samen te bidden 
 
God onze Vader, wij danken U 
voor het leven dat Gij geschapen hebt; 
voor dit kindje dat geboren is in ons midden 
en dat Gij aan onze liefde hebt toevertrouwd. 
Help ons dit kind op de weg te zetten 
die Jezus ons is voorgegaan. 
 
- het kindje wordt bij zijn doopnaam aangesproken 
 
Ieder kind is uniek. 
Het draagt een naam bij God en bij de mensen. 
Welke naam hebt gij voor uw kind gekozen? 
 

de ouders spreken de doopnaam uit 
 
Met deze naam krijg je een eigen plaats  
in ons midden en in Gods liefde voor alle mensen. 
Je naam staat voorgoed geschreven 
in de palm van Gods hand. 
 
 
- een eerste kruisje 
 
...., ik ben blij dat ik je in ons midden mag opnemen. 
Namens heel de gelovige gemeenschap teken ik je  
met het kruis van onze Heer Jezus Christus. 
 

ook de ouders, meter en peter en eventueel broers 
en zusjes geven een kruisje 
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- we zalven de pasgedoopte met chrisma 
 

de zalving met chrisma-olie wil uitdrukken 
dat Gods Geest ons doordringt en sterkte geeft 
voor het verdere leven. 
 

…, ik leg op jou de naam van Jezus Christus 
en ik zalf je met zijn Geest, 
opdat je vervuld mag worden 
van de kracht en de gezindheid 
die in Hem was, 
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. 
 
 
- de ouders bidden voor hun kindje 
 
God onze Vader, wij bidden U 
wek ons kind tot het volle leven. 
Gij hebt het oren gegeven om te horen 
en oogjes om te zien. 
 
Gij hebt het handen en voeten gegeven. 
Open zijn/haar handen om te geven en te ontvangen, 
en laat het altijd uw wegen bewandelen, 
van harte meelevend met de vreugde en het verdriet  
van de mensen die het tegenkomt. 
 
Open ook de mond, 
dat het mag leren lachen en zingen 
en de taal van mensen mag spreken. 
Laat het zo alle geluk vinden 
dat onder mensen mogelijk is. 
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- we spreken ons geloof uit 
 
Ik geloof dat er een God is 
die de mensen leven geeft, 
Hij laat niemand vallen, 
Hij zal mensen dragen, 
hemel en aarde rusten in Zijn hand. 
 
Ik geloof in Jezus, 
kind van mensen, Zoon van God. 
Hij leerde ons liefde, breken en delen, 
Zijn Woord wijst ons richting, 
een weg om te gaan. 
 
Ik geloof in de Geest, 
in vuur onder mensen, 
De kracht van God zelf. 
Ik geloof in eeuwig leven, 
geen begin en ook geen einde, 
leven waar we deel aan krijgen. 
 
- het doopwater wordt gezegend 
 
Wees ons nabij, Heer. 
Zegen dit water waarin wij dit kind gaan dopen. 
Stort uw Geest uit over hen die Gij nieuw leven wilt 
schenken, laat hen deel uitmaken van uw heilig volk. 
 
- we besprenkelen de dopeling met water 
 
…, ik doop u in de naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. 
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- we beluisteren het evangelie 
 
We lezen uit het evangelie volgens Marcus 
 
Eens brachten de mensen hun kinderen bij Jezus  
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken.  
Maar de leerlingen stuurden ze terug.  
Toen Jezus dit zag, zei Hij verontwaardigd:  
“Laat die kinderen toch bij mij komen en houdt ze niet 
tegen. Want het Rijk van God behoort aan hen die zijn 
zoals deze kinderen.  
Voorwaar ik zeg u: wie het Rijk van God niet aanneemt 
als een kind zal er zeker niet binnengaan.”  
Toen omhelsde Hij ze en zegende hen en  
Hij legde hun de handen op. 
 
- woord van de priester 
 
- we bidden om zovele dingen 
 
Bidden wij voor dit kind: dat het met mama en papa en 
vele anderen, blij en gelukkig door het leven mag gaan. 
Laat ons bidden. 
 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
Bidden wij voor de ouders: dat zij steeds in liefde mogen 
verbonden blijven en dat zij hun kindje voorgaan op de 
weg naar God en de mensen. 
Laat ons bidden. 
 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
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Bidden wij voor de meter en peter: dat zij door hun 
goedheid en zorg, goede getuigen en begeleiders mogen 
zijn. Laat ons bidden. 
 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
Bidden wij voor de kinderen van heel de wereld: dat zij, 
zoals onze kinderen, ook een beetje geluk mogen kennen 
in hun jonge leven. 
Laat ons bidden. 
 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
 
 
- de ouders spreken hun doopbelofte uit 
 
Vader en moeder, 
belooft gij voor uw kind een goede en liefdevolle 
vader en moeder te zijn? 
 

Ja, dat beloven wij. 
 

Belooft gij het een christelijke opvoeding te geven 
en het groot te brengen in de geest van het evangelie? 
 

Ja, dat beloven wij. 
 
Belooft gij het ook altijd trouw te blijven, 
wat de toekomst ook brengen zal, 
het te eerbiedigen waar het ook gaan zal, 
steeds indachtig dat God, ondanks alles, trouw blijft? 
 

Ja, dat beloven wij. 
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- ook meter en peter spreken hun voornemen uit 
 
Niet alleen de ouders hebben een taak tegenover het 
kind, ook de peter en meter willen meewerken 
aan het levensgeluk van hun petekind. 
Zij vertegenwoordigen de vele mensen 
die een rol zullen spelen in het leven van dit kind. 
Daarom vragen wij hen: 
Meter en peter, 
belooft gij een bijzondere belangstelling en zorg 
te schenken aan uw petekind 
en mee te werken aan zijn of haar levensgeluk? 
 

Ja, dat beloven wij. 
 
 
- we houden onze handen boven het kind 
 

als symbolische uitdrukking van de vorige beloften 
houden nu de ouders, meter en peter 
hun handen een moment in stilte boven hun kindje 
 

 
- we steken een doopkaars aan 
 

de meters en peters nemen met de doopkaars 
het licht van de Paaskaars 
 

…, ontvang het licht van Christus. 
Dierbare ouders, meters en peters, 
uw taak is het dit licht brandend te houden. 
Dan zal uw kindje, dat door Christus is verlicht, 
door het leven gaan als kind van het licht. 
Mag dit licht het begeleiden op de weg van het geloof. 
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