
CONCREET  

De sessies bestaan telkens uit een uiteenzetting 
van een klein uurtje met daaropvolgend ruim de 
gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te 
gaan.  
 
Koffie en water worden gratis aangeboden, en voor 
de kleinsten is er kinderopvang voorzien.  

CONTACT   

Parochiesecretariaat  
Pastorijdreef 2  
9051 Sint-Denijs-Westrem 
+ 32 9 336 65 17 
+ 32 475 837 984 
www.kerknet.be/parochie-gent-zuid  

 

 
 

Ik zal u met zuiver water 
besprenkelen…  

Ik zal u een nieuw hart geven en een 

nieuwe geest…  
Ez 36, 25-26  

Het vieren van het leven  

P r a k t i s c h e  i n f o r m a t i e  



 

 

 

Het doopsel beleven… als een 

eeuwenoude r ite en tegel ijk een 

l iturgie voor vandaag  

De eerste sessie is bedoeld als een kennismaking met het 

doopritueel zelf. We verkennen er kort de geschiedenis 

van, omdat die veel duidelijk maakt over de rijke symboliek 

ervan: kruisteken, water, paaslicht, gebed, 

onderdompeling, enz. Daarnaast komt ook de opbouw van 

de viering ruim aan bod.  

Het doopsel leren kennen… door een 

vernieuwde vertrouwdheid met de 

Schrif t en de geloofsinhoud  

Tijdens de eerste sessie nemen we je mee naar de 

boeiende wereld van de Bijbel. Daarin vinden christenen 

immers niet enkel ‘teksten’ maar het levende Woord van 

God. Wat wil dat zeggen? Wat kunnen het Oude en het 

Nieuwe Testament ons bijbrengen over het doopsel? En 

waarin bestaat de relatie tussen dopen en ‘geloven’ in deze 

tijd?  

 

             

H e t  d o o p s e l  i n  G e n t - Z u i d  T w e e  m a a l  v e r d i e p e n  

 
Je hebt een aanvraag gedaan om je kindje te laten dopen. 
Binnen afzienbare tijd zal het gedoopt worden ‘in de naam 
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’ Dat is een 
belangrijk gebeuren dat ons oprecht gelukkig stemt. Het 
doopsel is immers beladen met een duizelingwekkende 
symboliek. Die verbindt mensen en God, Kerk en Christus, 
al eeuwenlang en overal ter wereld.  

Het is goed om daar toch even te blijven bij stilstaan. Graag 
bereiden we als parochiegemeenschap de viering van het 
doopsel grondig met jou voor. Want als er één ding zeker is, 
dan wel het volgende: het doopsel is een schakel in een veel 
groter geheel. Om dat naar waarde te beleven en ontdekken 
gaan we graag met jou op stap. Een beetje zoals Jezus lang 
geleden deed, maar tegelijk heel bewust voor de 
werkelijkheid van vandaag en morgen.  

Concreet stellen we je twee momenten van verdieping 
voor. Je bent van harte uitgenodigd om, te samen met 
andere mama’s en papa’s die eenzelfde verzoek hebben 
gedaan, met meters, peters, oma’s en opa’s, samen te 
komen, input te krijgen, vragen te stellen en ideeën uit te 
wisselen. We maken ons sterk dat deze bijeenkomsten een 
meerwaarde kunnen zijn, al zijn ze uiteraard niet verplicht.  

 


