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DOELGROEP ouders die hun kindje laten dopen 

NODIG 
Blaadjes met gespreksvragen per tafel 
Kaartjes met gebed 
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, zorg dan voor een gespreksleider (catechist, 

priester, diaken, parochieassistente,…) per tafel. 

  

RITUELEN IN ONS LEVEN… 

Vooraf  
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20.00 u. Welkom en kennismaken 

20.15 u. Het verhaal van de kleine prins met duiding 

20.30 u. Rituelen in ons leven, gesprek 

20.55 u. Pauze 

21.15 u. De doopselviering 

21.45 u. Gebed en wel thuis 

  

Verloop en tijdsindeling 
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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. Deze 

avond wil jullie op weg zetten in het gelovig opvoeden van kinderen. Niet met grote 

projecten maar in kleine woorden en rituelen die ons geloof tot uiting brengen.   Het 

doopsel kent zoals alle kerkelijke rituelen een rijke symboliek. Wat beteken deze 

symbolen? We staan stil bij de doopviering.  

 

We beginnen met een klein en wellicht gekend verhaal… 

Een fragment uit ‘de kleine prins’ van Antoine de Saint Exupéry  

De vos spreekt tot de kleine prins… “Mijn leven is eentonig. Ik jaag op kippen en de 

mensen jagen op mij. Alle kippen lijken op elkaar en alle mensen lijken op elkaar. Dus 

verveel ik me wel een beetje. Maar als jij me tam maakt, dan wordt mijn leven mooi 

en vol zin. Dan ken ik je voetstappen die van alle anderen verschillen. Voor andere 

voetstappen kruip ik weg onde de grond maar jouw stap zal me juist uit mijn hol 

roepen, als muziek. En kijk eens! Zie je daar de korenvelden? Nu eet ik geen brood. Ik 

heb niets aan koren en korenvelden zeggen me niets, dat is heel verdrietig. Maar jij 

hebt goudkleurig haar. Dan zal het heerlijk zijn als jij mij tam gemaakt hebt. Door het 

goudkleurige koren zal ik aan jou moeten denken. En ik zal het geluid van de wind in 

het koren mooi vinden.” De vos werd stil en keek het prinsje lang aan: 

“Als je blieft… wil je me tam maken?” zei hij. 

“Ja, dat wil ik wel” antwoordde de kleine prins, “maar veel tijd heb ik niet. Ik moet 

vrienden ontdekken en allerlei dingen leren kennen.” 

“Alleen dingen die je tam maakt, leer je kennen” zei de vos. “De mensen hebben geen 

tijd meer iets te leren kennen. Ze kopen dingen kant en klaar in winkels. Als je een 

vriend wilt, maak mij dan tam!” 

“Wat moet ik dan doen?” zei het prinsje. 

WELKOM EN KENNISMAKEN 
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“Je moet geduld hebben” antwoordde de vos. “Kijk je gaat eerst een eindje van me af 

in het gras zitten. Ik bekijk je eens tersluiks en jij zegt niets. Woorden geven maar 

misverstand. Maar je kunt iedere dag een beetje dichterbij komen zitten…” 

De volgende dag kwam het prinsje terug. 

“Je had beter op dezelfde tijd kunnen komen” zei de vos. “Als je bijvoorbeeld om vier 

uur ’s namiddags komt, begin ik om drie uur al gelukkig te worden. Hoe later het 

wordt, des te gelukkiger voel ik me. En om vier uur wordt ik al onrustig: zo zal ik de 

waarde van het geluk leren kennen. Maar als je op een willekeurige tijd komt, dan 

weet ik nooit hoe laat ik mijn hart klaar moet maken… Rituelen moeten er zijn.” 

“Wat is een rite?” zei de kleine prins. 

“Dat is ook een vergeten begrip”, zei de vos. “Een ritueel  maakt dat de ene dag 

verschilt van alle andere dagen, het ene uur van alle andere uren. Mijn jagers hebben 

bijvoorbeeld een rite. Op donderdag dansen zij met de meisjes uit het dorp. 

Donderdag is een heerlijke dag. Dan kan ik gaan wandelen tot aan de wijnbergen. Als 

de jagers op willekeurige  dagen dansten, zouden alle dagen gelijk zijn en was ik nooit 

vrij.” Zo maakte de kleine prins de vos tam. 

 

In het gewone leven worden vele handelingen gewoonten: 

 het opstaan 

 aan tafel zitten 

 naar het werk of naar school vertrekken en weer thuiskomen 

 samen eten 

 gaan slapen 

 

Soms verdiepen die gewoonten. Er komt een dimensie bij. Soms krijgen ze speciale 

aandacht. Denk aan het kusje en het zwaaien bij het afscheid. Dat maakt van die 

momenten bijna heilige momenten. Sacrale momenten. Het heeft te maken met het 

diepe van het leven. Het zijn rituelen geworden. 

In de tekst van de kleine prins in gesprek met de vos, is er sprake van heel wat 

rituelen. Zijn er rituelen bij die herkenbaar zijn in je eigen leven? 

 

Er bestaan rituelen in ons kleine nabije leven maar ook in de grote maatschappij 

nemen rituelen een belangrijke plaats in. 



5 
 

 Een mooi versierde tafel met kaarslicht zorgt voor een ander etentje dan een 

gewoon gedekte tafel. 

 Het applaus na een speech. 

 Een minuut stilte voor slachtoffers van een ongeval, voor een overledene. 

 Uitwisselen van ringen bij een huwelijk. Het is meer dan hier heb je hem. 

Er gebeurt binnen heel gewone gebaren iets bijzonders.  

Er zijn talloze rituelen in het leven…  

Speelgoed met Sinterklaas, speculaas met Sinterklaas, eieren met Pasen, een kaarsje 

op de verjaardagstaart, het ritueel bij een goal in het voetbal, de handdruk na de 

tennismatch, suikerboontjes bij de geboorte, vuurwerk met Nieuwjaar, hartjes met 

Valentijn… 

 

 

 

 

 

Denk eens na welke rituelen je in eigen leven kent…  

 

Zijn daar ook religieuze rituelen bij ? 

 

Waarvoor zijn rituelen belangrijk? 

(reacties uit de groep laten komen en nadien eventueel aanvullen) 

 

- Rites vergemakkelijken de communicatie. Gebaren drukken dankbaarheid, 

vreugde, verdriet uit en medeleven uit zonder dat we woorden moeten  

gebruiken. 

- Rituelen geven rust. Je weet wat gaat komen. Je moet niet telkens afwachten wat 

er nu weer gaat gebeuren, zoeken wat je nu weer moet zeggen. Rituelen dragen 

ons. We moeten niet telkens weer creatief zijn. 

- Rituelen helpen bij het vieren. Ze begeleiden de overgang van de ene levensfase 

naar de andere. (doopsel, vormsel, huwelijk) Zonder ritueel zou het leven altijd 

maar door gaan, vlak zijn, oppervlakkiger zijn. 

RITUELEN IN ONS LEVEN 
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- Rituelen hebben een sociale functie. Ze houden en brengen mensen samen. Ze 

vormen gemeenschap. Ze helpen om dezelfde waarden te beleven. 

- Rituelen hebben een religieuze functie. Ze laten ons binnentreden in de diepste 

grond van ons bestaan. Door rituelen kunnen we iets van God ervaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAUZE 

STILSTAAN BIJ DE DOOPSELVIERING 
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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 

  

GEBED EN WEL THUIS 
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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. 


