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DOELGROEP Groep ouders die hun kindje willen laten dopen 

NODIG 
Groep verdelen in groepjes van maximum 6 à 8 peronen 
Blaadje per groep voor het groepsgesprek 
Gebedsblaadjes 
Kaarsjes of theelichtjes 

 

 

 

 

 

Maak een aantrekkelijke uitnodiging en bezorg die indien mogelijk persoonlijk aan de 

ouders. Als deelname van beide ouders moeilijk ligt omwillen van werk of andere 

redenen, stel eventueel voor dat men peter of meter of een groot ouder meebrengt. 

Zorg voor een gezellige aankleding van het lokaal. Een lokaal op maat van het aantal 

genodigden. Tafels in groepjes per 6 of 8 personen. Een kaarsje en eventueel een 

bloemetje of aangepaste versiering voor de tijd van het jaar op elke tafel. Tip: een 

schaaltje suikerboontjes. 

Zet enkele dingen op papier die je de ouders kan meegeven. Tips voor ouders en 

kinderen, een gebed, praktische afspraken, gegevens contactpersonen,… 

Verwelkom mensen persoonlijk, vraag hun naam (als je die niet weet), vraag naar 

hun kindje, nodig hen uit om plaats te nemen, …. Zorg dat niemand ergens in een 

hoekje alleen komt te zitten.  

Als je met meerdere tafels werkt, voorzie je best een gespreksleider (catechist of 

iemand van de parochie) per tafel. 

 

  

GELOOFSOPVOEDING ZIT IN KLEINE DINGEN 

Vooraf  



2 
 

 

 

 

20.00 u.  Welkom en kennismaken 

20.15 u. Geloof in ons leven 

20.20 u. Twee gespreksonderwerpen, telkens 20 minuten 

Rituelen die ons leven kleur gaven – groepsgesprek 

  Kleine hebbedingen die ons dierbaar zijn 

Gefascineerd door Bijbelverhalen 

21.00 u. Pauze 

21.10 u. De doopselviering 

21.45 u. Gebed en wel thuis 

  

Verloop en tijdsindeling 



3 
 

 

 

We heten de mensen welkom 

Even kennismaken met elkaar. Wij zijn wij? Van waar komen wij? Hoe heet ons kindje 

dat we willen laten dopen? Heeft het nog broers en zusjes? (Als de groep te groot is 

maken we kennis per tafel.) 

 

 

 

We willen hier vanavond samen zijn omdat we allemaal een kind hebben dat we 

graag willen laten dopen. We willen allemaal het beste voor onze kinderen. We 

proberen hen door onze opvoeding kansen te bieden op een gelukkig leven. Een 

prachtige opdracht maar tegelijk niet zo eenvoudig. Geen enkel kind komt met een 

handleiding ter wereld. De weg die we met onze kinderen mogen gaan, zullen we 

gaandeweg moeten ontdekken. Soms een snelweg, soms een sukkelstraatje. Vanuit 

de traditie waarin we zelf zijn opgegroeid hopen we dat God deze weg met ons wil 

gaan. We hopen op zijn nabijheid en bescherming daar waar we zelf moeten loslaten. 

Vandaag willen we samen stil staan bij de betekenis van geloof in ons leven. Geen 

grote woorden maar het geloof dat spreekt doorheen kleine woorden en daden in 

ieders leven.   

Deze avond wil een voorbereiding zijn op het doopsel van jullie kindje maar ook een 

aanzet om gelovig met jullie kind op weg te gaan.  Het doopsel is een ritueel, een 

belangrijk moment, een sacrament in het leven van een christen. Zoals alle 

sacramenten en kerkelijke rituelen is ook het doopsel rijk aan symboliek. Wat 

beteken deze symbolen? We staan stil bij de doopviering.  

 

We vinden onszelf vaak niet religieus en toch zijn er heel veel kleine dingen die te 

maken hebben met geloof, bidden, samen vieren,… waar we aan houden. 

Voorwerpen en gebaren die we vanuit onze opvoeding meekregen, die we niet willen 

loslaten en misschien wel doorgeven aan ons kind, ook al kennen we de diepere 

achtergrond er niet (meer) van. 

Telkens enkele voorbeelden ter illustratie (aan te passen met eigen voorbeelden) 

gevolgd door enkele vragen om in groep met elkaar te delen. Je kan alle vragen 

behandelen of er enkele uitkiezen. Reken zeker 15 minuten per vraag. 

WELKOM 

GELOOF IN ONS LEVEN 
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RITUELEN DIE ONS LEVEN KLEUR GAVEN… 
 

a. In de meimaand en augustus bestond bij ons thuis de gewoonte om elke zondag 

na de afwas ’s middags naar een kapelletje in de buurt te rijden. ‘Onze Lieve 

Vrouw van rust’. We bleven er ongeveer twintig minuten denk ik om te bidden. 

Als kind duurde het een eeuwigheid. Toch denk er nu regelmatig aan terug. Het 

waren momenten van stille verbondenheid. Eigenlijk voelde ik me daar in de stilte 

dichter bij God dan in de zondagsviering. Ik denk dat het die ervaring is die me 

ook vandaag nog doet binnengaan in kapellen en kerken als ze open zijn. Gewoon 

om er even stil te zijn, verbondenheid te voelen. 

b. Onze ouders gaven ons elke avond een kruisje op het voorhoofd. Een vast ritueel. 

Zonder geloof ik niet dat wij konden slapen. Als we groter werden en regelmatig 

alleen op pad gingen kregen we voor het vertrek ook dat kruisje. Zelfs vandaag, 

na meer dan twintig jaar getrouwd te zijn, geeft mijn moeder met telkens we 

afscheid nemen een kruisje op het voorhoofd samen met de gebruikelijke kus. 

Nog steeds houdt zij en ik daaraan. Ik probeer hetzelfde te doen bij mijn 

kinderen. 

 

1. Zijn er kleine ritueeltjes die jij vanuit je eigen jeugd meekreeg?  

 

 

2. Wat roepen ze bij je op? 

 

 

3. Zou je ze ook graag aan je kinderen doorgeven? 

 

 

 

 

Noot voor de begeleider: Gebruik eigen voorbeelden uit je leven als je kan, het maakt het 

getuigenis sterker. 
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KLEINE HEBBEDINGEN DIE ONS DIERBAAR ZIJN…. 
 

a. Als kind kreeg ik bij een bezoek aan Scherpenheuvel een beeldje van onze Lieve 

Vrouw dat licht gaf in het donker. Het was niet bijzonder mooi maar het stond op 

mijn nachtkastje en gaf lang nadat ik mijn nachtlampje uitdeed zijn groenige 

schijn af. Ik heb het jaren gehad. Het verhuisde mee als ik trouwde. Niet meer op 

het nachtkastje maar ik kon het toch ook niet wegdoen.  

b. Bij mijn geboorte kreeg ik een scapuliertje van het heilig Paterke. Een klein 

onooglijk dingetje. Als kind zat het ergens in mijn bedje vastgespeld. Later gaf 

mijn moeder het me en zei: ‘bewaar dat goed, het zal je beschermen’. Ik zou niet 

weten of het me echt beschermt maar ik heb het nog steeds. Het zit nu in mijn 

portemonnee.  

 

1. Heb jij kleine prularia die verwijzen naar geloof, die weinig van waarde zijn maar 

die iemand of jijzelf ooit meebrachten van een bedevaartplaats, een liturgisch 

feest,… en die je blijft bewaren?  

 

 

2. Hoe lang heb je dat al? 

 

 

3. Waarom blijf je dat bewaren? Wat betekenen ze voor jou? 

 

 

 

 

Noot voor de begeleider: Gebruik eigen voorbeelden uit je leven als je kan, het maakt het 

getuigenis sterker. 
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GEFASCINEERD DOOR BIJBELVERHALEN… 

 

Sommige Bijbelverhalen kunnen ons als kind enorm fascineren. Het verhaal van 

de verloren zoon, het verhaal van Mozes in het rieten mandje, Elia in 

krachtmeting met de profeten van Baal, het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan,…  

 

a. Ik had als kind een boekje ‘5 kinderen uit het oude testament’. Het was een 

geschenkje van een kennis bij mijn eerste communie. Er stonden prachtige 

tekeningen in. De tekeningen fascineerden mij nog meer dan de verhaaltjes die er 

bij stonden. Vooral het verhaal van Samuel sprak me aan. Hij werd geroepen in de 

nacht door een onbekende stem. Hij dacht dat het zijn meester was maar die lag 

te slapen. De derde keer kreeg de meester door dat het kind echt geroepen werd. 

Niet door hemzelf maar door God. Hij zei Samuel van goed te luisteren en als er 

weer geroepen werd moest hij zeggen. ‘Hier ben ik, spreek, Heer, uw dienaar 

luistert’. Ik vond dat en prachtig verhaal. 

 

1. Heb jij zo’n Bijbelverhaal waar je herinneringen aan hebt? Wat is je 

bijgebleven? 

 

 

2. Hoe zou dat komen?  

 

 

3. Zou je het verhaal ook aan je eigen kinderen willen doorgeven? Waarom? 

 

 

 

 

Noot voor de begeleider: Gebruik eigen voorbeelden uit je leven als je kan, het maakt het 

getuigenis sterker. 
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We steken een kaarsje aan bidden samen het gebed (kaartjes en kaarsjes voorzien) 

 

Vader, 

wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen. 

Schrijf ze daarin op, 

vergeet hen niet. 

U vraagt hen om Uw kinderen te worden. 

Wij willen hier graag aan meewerken. 

Wij bidden U, 

geef ons de juiste woorden, 

help ons een steun en gids te zijn op hun weg. 

Help ons om het met liefde en wijsheid op te voeden. 

Jezus is hierbij ons voorbeeld. 

Leer ons kind zien met het hart 

zodat het zich niet blind staart op wat het niet heeft 

maar blij en dankbaar leeft vanuit zijn eigen mogelijkheden en kansen. 

Ga met ons mee, 

wees een licht op ons pad, 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

Of samen een onze Vader bidden ter afsluiting 

  

PAUZE  

DE DOOPSELVIERING 

GEBED 



8 
 

Vader, 

wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen. 

Schrijf ze daarin op, 

vergeet hen niet. 

U vraagt hen om Uw kinderen te worden. 

Wij willen hier graag aan meewerken. 

Wij bidden U, 

geef ons de juiste woorden, 

help ons een steun en gids te zijn op hun weg. 

Help ons om het met liefde en wijsheid op te voeden. 

Jezus is hierbij ons voorbeeld. 

Leer ons kind zien met het hart 

zodat het zich niet blind staart op wat het niet heeft 

maar blij en dankbaar leeft vanuit zijn eigen mogelijkheden en kansen. 

Ga met ons mee, 

wees het licht op ons pad, 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vader, 

wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen. 

Schrijf ze daarin op, 

vergeet hen niet. 

U vraagt hen om Uw kinderen te worden. 

Wij willen hier graag aan meewerken. 

Wij bidden U,  

geef ons de juiste woorden, 

help ons een steun en gids te zijn op hun weg. 

Help ons om het met liefde en wijsheid op te voeden. 

Jezus is hierbij ons voorbeeld. 

Leer ons kind zien met het hart 

zodat het zich niet blind staart op wat het niet heeft 

maar blij en dankbaar leeft vanuit zijn eigen mogelijkheden en kansen. 

Ga met ons mee, 

wees het licht op ons pad, 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 


