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 Zegening van de ouders, meter, peter 

 

Voorganger :  

Vader in de hemel, klein en kwetsbaar wordt een kind 

geboren en aan mensen toevertrouwd. 

Zegen deze ouders, opdat zij elke dag opnieuw trachten te 

doen wat het levensgeluk van hun kind ten goede komt. 

Maak hem vaardig het geloof dat ons bezielt door te geven. 

Laat hen vreugde en geluk vinden in de glimlach en de 

dankbaarheid van hun kind. 

Zegen ook de meter en peter, opdat zij hun opdracht met 

liefde en geduld zouden behartigen en gelukkig worden met 

de bloei van hun doopkind. 

 

Slotgebed 

 

Lector : Het zou mooi zijn als je ' t later nog wist: 

hoeveel warmte hier vandaag was, 

hoe mooi je kleertjes waren, 

hoe gelukkig mama en papa je droegen, 

hoe vriendelijk de ogen van de familie je volgden 

Nu stap je dan de grote wereld binnen. Als pasgeboren kind 

op de planeet. Nu ga je dan de grote reis beginnen, de lange 

weg die ook wel leven heet. Nu ga je op weg, op weg naar 

morgen. Door alles heen naar het Beloofde Land.  

Vergeet nooit dat Hij met je meegaat. 

Jouw naam staat in de holte van Zijn Hand 

. 

Voorganger : Zegenen wij elkaar bij alles wat te doen staat 

en alles wat we mogen beleven en zegene ons de algoede 

God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.  
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Toewijding aan Maria 

 

Lector :  

Maria, moeder van Jezus,  

gij weet wat het zeggen wil  

nieuw leven te ervaren  

en zich te verheugen  

over de geboorte van een kind.  

Als moeder van Jezus, onze Heer,  

wilt gij moeder zijn voor allen  

die in Hem geloven  

en zijn weg willen gaan.  

Gij weet wat mensen nodig hebben:  

troost en zorg,  

aandacht en liefde.  

Wees ook Naam dopelingen nabij,  

help hen om uw Zoon te volgen,  

om te leven zoals Hij.  

 

Weesgegroet 

 

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. 

Amen. 

 

Verwelkoming  

 

Voorganger : 

Van harte welkom in deze kerk.  

De geboorte van een mens is wonderlijk.  

Je hebt er amper woorden voor.  

Je wordt er stil van.  

Hier voel je iets van het grote mysterie.  

Deze kinderen zijn in ons midden gekomen als een 

geschenk van God, de Bron van alle leven.  

Hij heeft hen ons toevertrouwd.  

Ouders, peter en meter, jullie willen hen helpen in hun 

groei naar volwassenheid.  

En jullie kiezen ervoor om dit te doen vanuit het voorbeeld 

van Jezus.  

Daarom nemen we hen vandaag op in onze gemeenschap. 

We vragen God om hen nabij te zijn zodat hij kan 

uitgroeien tot mensen van geloof, mensen van hoop,  

mensen  boordevol liefde. 

 

Naamgeving 

 

Voorganger :  Elke doopviering begint met de vraag aan de 

ouders welke naam ze uit zovele namen voor hun kind 

gekozen hebben. Daarom vraag ik ook jullie,  welke naam 

hebben jullie gekozen voor jullie kind ? 

 

Doopouders  : Naam dopelingen 
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Voorganger : Naam dopelingen is de naam van dit kind.  

 

Beste dopelingen uit de vele namen kozen je ouders deze 

naam voor jullie. Het wordt jullie eigen naam. 

Zo zullen wij jullie kennen, jullie roepen en van jullie 

houden. 

Jullie kregen een heel eigen naam,  

Want jullie zijn nieuw leven, een nieuwe mens. 

Naam dopelingen  je naam zal je vergezellen een leven 

lang. 

Dat mensen van je mogen houden, onnoemelijk veel. 

Wij doen dit in elk geval al. 

Moge jullie naam geschreven staan in het boek des levens, 

in de palm van Gods hand. 

 

Wij kennen nu jullie naam.  

God en de gehele geloofsgemeenschap willen graag  

gelovig met jullie op weg gaan. 

 

Beste ouders, verlangen jullie dat Naam dopelingen 

opgenomen worden in de grote familie van God, onze 

Vader?  

 

Doopouders: Ja, dat willen wij. 

 

 

 Onze Vader die in de hemel zijt,  

geheiligd zij uw naam,  

Uw rijk kome,  

Uw wil geschiede,op aarde als in de hemel  

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

en leid ons niet in bekoring,  

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
 

Effata-gebed 

 

Lector : Jezus zei „effeta, ga open‟  

en er gebeurde meer dan de doofstomme durfde hopen.  

Niet alleen zijn oren en zijn mond, maar ook zijn hart ging 

open.Wij bidden dat de  zintuigen van de nieuwgedoopten 

open gaan voor God en de wereld. 

 

Voorganger : 

Naam dopelingen 

Ik zegen je ogen opdat je al het mooie zou zien. 

Ik zegen je oren opdat je al het goede zou horen 

Ik zegen je mond opdat je eerlijk zou spreken. 

Ik zegen je handen, opdat je het beste van jezelf zou geven. 

Ik zegen je voeten opdat je zorgend en bevrijdend naar de 

mensen zou gaan. 

Moge de Heer bij jou zijn deze dag en alle dagen van je 

leven. 
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Doopkaars 

 

Lector : Een derde symbool is licht:   

licht verdrijft de duisternis, licht wijst de richting.  

Wij geloven dat liefde de haat, licht de duisternis,  

vreugde het leed, leven de dood overwint. 

Daarom vraag ik nu aan de papa’s om het licht van de 

paaskaars te nemen en het aan hun kind door te geven. 

 

 

Voorganger :  

We geven je een doopkaars mee.  

Ontvang het licht van Jezus opdat je 

helder door het leven mag gaan, als 

een kind van het licht. 

 

Dat je warmte mag brengen waar het koud is,  

zacht maken wie hard is.. 

Ook wij willen je, in je groei naar volwassenheid blijven 

omringen met licht en warmte. 

 

 

Onze Vader 

 

Voorganger :  Beste vrienden,  

Deze kinderen zijn  tot nieuw leven gewekt,  

zij worden nu kinderen van God genoemd.  

Ook wij zijn door de Heilige Geest kinderen van God 

geworden. Laten wij nu in naam van deze nieuwgedoopten 

samen bidden zoals de Heer het ons leerde.

Kruisteken 

 

Voorganger :. Naam dopelingen, 

af en toe geven je ouders je een streling, een teken van hun 

liefde. Ook God, onze Vader, wil jullie een teken van zijn 

liefde geven.  

Het kruisteken verwijst naar Gods liefde, die alles overwint.  

God wil dat ook jouw leven in het teken van de liefde staat.  

Daarom teken ik jullie in Gods naam met het teken van het 

kruis. 

 

Voorganger :    God zegene en beware je 

 

Mag ik jullie ouders, peter en meter vragen Naam 

dopelingen een kruisje te geven met de woorden : 

 

   “God zegene en beware je” 

 

 

Schriftlezing  

 

 
 

 

 

Homilie 
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Voorbeden 

 

Voorganger : In het gebed mogen wij aan God al onze 

zorgen, onze vragen, onze hoop en onze twijfel 

toevertrouwen. Bidden wij dan voor dit kind, voor onszelf 

en voor heel onze wereld. 

 

lector : Bidden wij dat  Naam dopelingen gezond mogen 

opgroeien en zich omringd weten door mensen die het goed 

met hen menen. Dat zij anderen gelukkig mogen maken en 

zelf gelukkig zijn. Laten wij bidden. 

Allen : Wij bidden U, verhoor ons Heer 

 

lector : Bidden wij dat alle ouders hun belofte van liefde en 

zorg iedere dag waarmaken en daarin de kracht vinden om 

zich samen in te zetten voor hun kind. Laten wij bidden. 

Allen : Wij bidden U, verhoor ons Heer 

 

lector : Bidden wij dat de meters en peters, Naam 

dopelingen in hun hart blijven dragen en hen alle kansen 

bieden om op te groeien tot gelukkige mensen die de 

eenvoudige dingen van het leven waarderen. Laten wij 

bidden. 

Allen : Wij bidden U, verhoor ons Heer 

 

Bidden wij dat de wereld waarin onze kinderen opgroeien 

een wereld van gerechtigheid en zorg voor de schepping 

mag zijn. Laten wij bidden. 

Allen : Wij bidden U, verhoor ons Heer 

 

lector : Laten wij bidden voor allen die hier vandaag niet 

aanwezig zijn, maar in ons hart bij ons zijn. Laten wij 

bidden. 

Allen : Wij bidden U, verhoor ons Heer 

  
Zalving met Chrisma  

 

Lector : Het tweede symbool is olie. 

Olie... zalf... maakt soepel en krachtig, verzacht, geneest en 

beschermt.  

Moge God voor je zijn: zalf die je wonden geneest,  

heling en zachte streling voor pijn die de mensen je zullen 

aandoen,  

 

Voorganger : Naam dopelingen 

ik leg op jou de Naam van Jezus Christus,  

ik zalf je met zijn Geest,  

ik teken je met zijn kruis, 

opdat je vervuld mag worden  

van de kracht en de gezindheid  

die in Hem was, 

vandaag en tot in eeuwigheid. 

Allen : Amen 

 

Oplegging van het witte kleed 

 

Lector : We leggen jullie nu een wit doopkleed op.  

Kleren zeggen veel over wie je bent.  

Ook dit witte kleed vertelt iets over  jullie 

Het zegt dat je gedoopt  werd 

en dat je als christen wil leven  

naar het voorbeeld van Jezus. 

 

Voorganger : Moge dit witte kleed het teken zijn van het 

nieuwe leven dat vandaag voor jou begonnen is. Draag het 

zonder vlek en rimpel tot in het volle leven. 
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Bidden bij het water 

 

Voorganger : 

Gezegend zijt Gij, 

God, onze Vader,  

Gij hebt het water geschapen,  

krachtig en rein,  

als een bron waaruit leven ontspringt. 

 

Heer, heilig    dit water,  

stort uw Geest er over uit  

en breng allen,  

die met dit water worden gedoopt,  

tot nieuw leven 

en tot geloof in al wat goed is. 

 

 

 

Doop met water 

 

Lector : Wanneer een kindje wordt gedoopt, gebeurt dit aan 

de hand van drie symbolen, waarmee wordt aangegeven dat 

wij in verbondenheid leven met God 

Het eerste symbool is water.  

Water vernietigt, water geeft leven. 

Water is vol geheimen, eenvoudig en helder.   

Water wast wat onzuiver is, verkwikt wat dorstig is.   

 

Voorganger :  

Naam dopelingen in Gods naam, in de Naam van de Vader 

en de Zoon en de Heilige Geest  doop ik je, opdat je mag 

behoren tot het volk dat door het water heen het vrije volk 

van God is geworden.  

 

Voorganger : Heer, onze God, wij danken U voor het leven 

dat Gij geschapen hebt, wij danken U voor deze kinderen 

die aan onze liefde worden toevertrouwd. 

Wij bidden U : laat hen in onze gemeenschap openbloeien 

voor alles wat goed is. Zo bidden wij U. Door Christus, 

onze Heer. Amen. 

 

Beloften  

 

Voorganger : Ouders, peter en meter,  

tijdens deze doopviering krijgen jullie een belangrijke taak.  

Het is jullie opdracht  

om jullie doopkind te leren leven als gedoopte.  

Ik zal jullie dan ook vragen of jullie Naam dopelingen 

willen steunen  

en hen willen leren om in God te geloven.   

Daarom vraag ik jullie :  

 

Beste ouders, zijn jullie bereid Naam dopelingen bij te 

staan op hun levensweg ? 

doopouders : Ja, wij zijn hiertoe bereid. 

 

Voorganger : Beloven jullie aan Naam dopelingen,  God te 

leren kennen en hen voor te gaan in het geloof ? 

doopouders : Ja, dat beloven wij. 

 

Voorganger :  Beste peters en meters, beloven jullie Naam 

dopelingen altijd een bijzondere plaats te geven in jullie 

hart en hen te omringen met liefde en genegenheid? 

Beloven jullie mee te helpen opdat zij  door het leven 

zouden gaan als gelovige mensen ? 

 

Meter en peter : ja, dat beloven wij..
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Geloofsbelijdenis 

 

Voorganger : Beste mensen,  laten we nu woorden geven 

aan alles wat we durven geloven. Mag ik jullie uitnodigen 

om te antwoorden op de vragen van de geloofsbelijdenis? 

Geloven jullie in God? 

Allen :  Ik geloof in God, die het licht in de wereld 

brengt, die ons de taak geeft dat licht door te geven. 

 

Voorganger : Geloven jullie in Jezus? 

Allen :  Ik geloof in Jezus Christus die in ons leven weer 

opstaat, zodat wij vrije mensen worden, zonder 

vooroordelen, 

zonder angst, hoopvolle mensen die  

steeds weer nieuwe kansen krijgen.  

 

Voorganger :  Geloven jullie in de Geest, Gods 

levenskracht? 

Allen :  Ik geloof in de geest., 

die met Jezus in de wereld is gekomen, 

die ons blijft wijzen op onze verantwoordelijkheid  

voor wat er van onze wereld worden zal. 

 

Voorganger :  Geloven jullie in Gods droom? 

Allen :  Ik geloof in heel de christelijke gemeenschap 

en in het leven die een weg is naar liefde voor onze 

medemensen. 

 

Hartewens  

 

Doopouders :  

 

Muzikaal intermezzo 

Handoplegging 

 

Lector : Iemand de hand opleggen is iemand in de eigen 

kring opnemen : de verantwoordelijkheid en de zorg delen, 

alle goeds toewensen en behoeden.  

 

Voorganger : God, onze Vader,  

houdt Uw beschermende hand over deze kinderen. 

Laat hen groot en krachtig worden in onze soms harde 

wereld. 

Schenk hen uw geest van blijheid, vriendschap, 

gerechtigheid en liefde door Jezus Christus onze Heer,  

Moge Gods hand op jullie rusten in dit teken en in alle 

goeds dat mensen voor je doen 

Amen  

 

Na de handoplegging bidden we samen : 

 

Allen : Heer onze God, 

wij leggen deze kinderen  

in uw zegenende handen. 

Vergeet hen niet. 

Houd Naam dopelingen vast als wij hen los moeten laten  

en zij hun eigen weg door het leven gaat. 

Dat zij voortgaan op een vaste koers 

en niet de levensstijl verlaten  

die uw Zoon ons heeft voorgeleefd.  

Wees hun troost en bemoediging 

als zij eenzaam en bang zijn. 

Blijf hen nabij als het donker  

wordt in hun leven,als zij de weg kwijt is 

die naar vrede leidt.  

In uw zegenende handen leggen wij deze kinderen, 

Heer, onze God.  


