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 Het project ‘Leven vanuit de doop’ omvat een persoonlijk en een gezamenlijk luik. De 

gezamenlijke start gebeurt op de eerste zondag van de advent (28 november). Bij de tekst 

‘Wat betekent de doop?’ is er echter reeds een moment voorzien van voorafgaande 

persoonlijke bezinning. ‘Je klaarmaken voor de tocht’, heet het. En het heeft drie 

bedoelingen:  

1. Peilen naar de ‘beginsituatie’ van de deelnemers. 

2. Een catechetische duiding aanbieden over wat de doop in de Bijbel betekent. 

3. Via enkele getuigenissen uitnodigen om de band te leggen met de beleving van het 

eigen doopsel. 

Zie hiervoor de pagina’s 6-15 in het tochtboek. 

Deze persoonlijke oefening gebeurt liefst vóór de gezamenlijke start op 28 november.  

 Daarom worden de tochtboeken liefst drie à twee weken voor de gezamenlijke start van 

het project op 28 november verdeeld, dat wil zeggen in het weekend van 6-7, 13-14 of ten 

laatste 20-21 november. Ze kunnen aan de geïnteresseerden worden meegegeven bij het 

verlaten van de kerk, tenzij er na de viering een kort informatie- en ontmoetingsmoment 

is voorzien waarop dit kan gebeuren. 

 

Het is belangrijk om bij het moment van de mededelingen in de viering kort de bedoeling 

te schetsen van het doopproject en het tochtboek. Onze bisschop nodigt alle gedoopten 

uit om in de loop van dit werkjaar persoonlijk en in gesprek met elkaar stil te staan bij de 

vraag wat de doop eigenlijk betekent en wat het voor mij/ons betekent te leven als 

gedoopten. Het tochtboek is geen brochure met wat ‘lectuur’ of bezinningsteksten over 

het doopsel. Het is echt bedoeld als een soort dagboek dat de gezamenlijke en 

persoonlijke bezinning tijdens het eerste jaar van het doopproject wil begeleiden. Het 

biedt in acht stappen een traject aan met verschillende impulsen tot gesprek en 

persoonlijke verwerking. Er zijn op verschillende momenten verwerkingsvragen voorzien, 

en ruimte om iets te noteren. Zo’n tochtboek meenemen vraagt dus eigenlijk het 

engagement om er thuis mee aan de slag te gaan.  

Op de ontmoetingsavonden in de dekenaten nodigde de bisschop de aanwezigen uit om 

ook andere gelovigen uit te nodigen, buiten de kring van de mensen die op zondag naar 

de Kerk komen. We kunnen ook denken aan bewoners of medewerkers in 

zorginstellingen, in scholen, de religieuze gemeenschappen en gebedsgroepen of 

bewegingen. Zie ook het zendingswoord van de bisschop en het Ten geleide (Tochtboek, 

pp. 1-5).  

 

 Op parochies waar er geen zangblaadje gebruikt wordt is het van belang de mensen te 

vragen dat ze hun tochtboek meebrengen naar de startviering op de eerste zondag van de 

advent: dan er is immers een gebed voorzien om samen te bidden bij de zending 

(tochtboek, pp. 16-17).  


