‘IN GODS NAAM
MEEDOEN EN LEVEN’

DOOPVIERING NORBERTIJNENPAROCHIE
HEIKANT-QUIRIJNSTOK

Er zit licht in de zon
die de dag doet ontwaken
en licht in de maan
die de aarde wil raken
er zit licht in het vuur
dat de kamer verwarmt
en licht in de lamp
die mijn schaduw omarmt
er zit licht in je ogen
en licht in je snoet
er zit licht in je lach
en licht in je groet
er zit licht in de paaskaars
die brandt voor je doop
het is licht dat jou leidt
naar een wereld van hoop
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TER INLEIDING
KRUISTEKEN EN BEGROETING

pastor

GEDICHT, TEKST OF LIED

door een van de aanwezigen

NAAMGEVING

pastor

………. (namen ouders), jullie zijn naar hier naar de Mariakerk gekomen om
jullie kindje te laten dopen. Een kind waar jullie maanden naar hebben
uitgekeken. Een mensenkind, uniek in onze wereld.
Een kind dat hoort bij jullie leven en daar niet meer weg te denken is.
Om haar/ hem op te nemen in onze geloofsgemeenschap, een
gemeenschap van God met mensen, waarin ook jullie zelf na je geboorte
bent gedoopt.
Je hebt jullie kind een naam gegeven en daar heel bewust bij stil gestaan.
Ontelbare malen wordt hij genoemd en telkens weer is er iemand die
ernaar luistert. Die naam is het eerste geschenk van ouders aan hun kind.
………. (ouders) , toen jullie jullie kind een naam gaven wist je dat je
daarmee ook zei: “Wij als ouders geven jou deze naam, maar jij bent niet
ons bezit; wij hebben je niet, maar je bent zelf een eigen persoon.En jij mag
ons vader en moeder noemen. Dat wil zeggen; wij zijn er voor jou.”
Mag ik jullie vragen om de naam van jullie kind hier hardop te noemen
Ouders noemen de naam voluit ………………….. (eventueel motivatie)
Pastor: ………. jouw naam mag hier klinken in onze kring.
Wij schrijven jouw naam hier neer, omdat je erbij hoort.
Omdat je er mag zijn en gezien mag worden.
inschrijven van de naam op het doopdoek of in het doopboek
………. mag jouw naam geschreven steeds een goede klank hebben,
nu en alle dagen van jouw leven.

Mag jouw naam geschreven staan in de palm van Gods hand, de God tot
wie wij bidden:

GEBED 1
V:

Eeuwige God, Gij zijt de bron en oorsprong van alle leven,
Uw naam is ons doorverteld door profeten en allen die voor ons
uitgingen. Wij staan hier voor u met ………aan het begin van haar/
zijn bestaan. Gij hebt ………. aan ons toevertrouwd om een gelukkig
mens te worden.

A:

Wij danken u voor ………. en bidden:
laat haar/ hem in vreugde opgroeien tot een goed mens,
een mens die liefde ontvangt en liefde zal geven.
Blijf ons nabij om het wonder door te zetten
en ons altijd te kunnen verwonderen
om te voltooien wat Gij begonnen bent
om ons van kind mens te laten worden.
Geef ons de wijsheid en de liefde om …………….daarbij te helpen.
Wees met ons, alle dagen van ons leven, iedere dag opnieuw.
Amen.

GEBED 2
V:

Goede God, die aan het begin staat van alle leven,
Wees ons hier en nu nabij:
wees ook ………. nabij, nu wij haar/ hem zullen dopen
en opnemen in de kring van mensen
die willen gaan in het voetspoor van Jezus van Nazareth.
Mag zij/ hij uw aanwezigheid in ons ervaren.
Help ons om ……………voor te gaan in alles wat goed is en waar.
Geef haar/ hem een geloof om bergen mee te verzetten,
hoop tegen alle wanhoop in en een liefde die grenzeloos is.
Zo bidden wij u, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid, Amen.
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GOEDE WOORDEN EN GEBAREN
ZEGENING VAN DE ZINTUIGEN
Dankbaar zijn wij voor de komst van …………….in onze kring.
daarom zegenen wij haar/ hem nu met olie van de doop-kandidaten.
Daarmee bidden we tegelijk om Gods zegen over …………., en wensen
haar/hem alle goeds toe.
Eeuwige God,
Wij danken U voor haar/zijn ogen, en bidden dat zij/hij veel geluk om zich
heen mag zien, en steeds het goede van het kwade weet te onderscheiden.
Wij danken U voor haar/zijn oren, en bidden dat zij/hij goed nieuws mag
horen in deze wereld en zal weten te luisteren naar anderen.
Wij danken U voor haar/zijn mond, en bidden dat zij/hij in alle oprechtheid
mag kunnen lachen en huilen, en dat haar/zijn woorden anderen tot
vreugde en troost mogen zijn.
Wij danken U voor haar/zijn handen, en bidden dat zij/hij daarmee anderen
zal kunnen helpen, en veel moois tot stand zal kunnen brengen.
Wij danken U voor haar/zijn voeten, en bidden dat zij/hij de goede weg
door de wereld zal vinden naar wat mooi, edel en rechtvaardig is.
Tekenen met het kruis.
Als blijk van onze dank en van ons vertrouwen dat God …………. in haar/zijn
leven zal beschermen en begeleiden, teken ik haar/hem nu met een kruis:
het teken van de algoede God, die wij noemen:
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
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DOOPBELOFTE OUDERS EN PEETOUDERS
V: ………. gaat opgroeien in ons midden. Aan ons de mooie opdracht om
ervoor te zorgen dat zij/ hij een volwaardig lid in onze kring van gelovige
mensen kan worden. Daarvoor heeft zij/ hij bescherming nodig.
Beste ……. (namen ouders)
jullie zijn gekomen voor de doop van jullie kind.
Willen jullie vanuit je geloof in God, en in de Geest van
Jezus Christus, jullie kind wegwijs maken in deze wereld?
Ouders:

Ja, dat willen wij!

V:
Peter en meter, jullie zijn hier als getuigen en
namens ons allen hier aanwezig om uit te drukken dat
niemand alleen mag zijn. Willen jullie op je eigen manier
mee werken aan het levensgeluk van ………. ?
M/P:

Ja, dat beloven wij.

UITSPREKEN VAN ONS GELOOF
V:

Laten wij nu samen ons geloof uitspreken zoals dat aan ons is
doorgegeven:

Geloofsbelijdenis 1
Ik geloof in God, die van alle mensenkinderen houdt.
Ik geloof in zijn bedoeling met onze aarde,
Hij wil vrede en goedheid alom.
Ik geloof niet in een wereld die je kunt verdelen in rijk en arm,
maar ik geloof in een gelijke verdeling van de goederen der aarde
tussen mensen.
Ik geloof niet in een wereld waarin het ene kind veel meer kansen krijgt
dan het andere kind, maar ik geloof in een wereld met gelijke kansen
voor iedereen.
Ik geloof dat het God pijn doet als Hij ziet hoeveel lijden er in de wereld
is, en ik geloof dat Hij ons sterk maakt om nabijheid en vriendschap te
geven aan mensen.
Ik geloof dat God ons leert om elkaar voor te gaan in goedheid en
vrede.
Daartoe kwam zijn Zoon in onze wereld, naar zijn voorbeeld mogen wij
leven tot voorbij de grenzen van de dood. Amen.
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Geloofsbelijdenis 2
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Amen.
HANDOPLEGGING
Pastor: Jullie, ouders en peetouders, hebben uitsproken dat jullie….…. met
zorg zullen omringen. Daarom nodig ik jullie en alle anderen die daartoe
bereid zijn, uit om de hand boven ……... uit te strekken. Daarmee laten wij
zien dat wij haar/ hem altijd de hand boven het hoofd zullen houden en wij
wensen:
Mag alle goeds jou ten deel vallen ……….
Mag de goede God met jou zijn en je leven zin geven
Mogen wij voor jou een zegen zijn!
God van mensen,
Bescherm ………. en laat haar/hem voelen,
dat U hem/ haar nooit in de steek zal laten.
Geef dat wij, die deze wereld maken,
haar/ hem mogen tonen wat goed, waar en liefdevol is.
Laat haar/ hem een blij en onbezorgd kind worden.
LEZING UIT DE SCHRIFT OF TRADITIE
Uit het evangelie volgens Mattheus (3,13-17)
In het land waar Jezus woonde, woonde iemand die Johannes heette. Die
Johannes droomde van een nieuwe en betere wereld. En gewoon in de
buitenlucht praatte hij daarover met mensen die naar hem kwamen
luisteren. En als de mensen vroegen wat ze moesten doen om de wereld
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beter te maken, zei hij: “Delen met mensen die niets of veel te weinig
hebben”. En hij zei ook: “Kom maar mee naar de rivier de Jordaan. Dan zal
ik je daarin dopen. Zeg dan maar tegen God dat je spijt hebt van wat je ooit
verkeerd hebt gedaan. Dan zal God je van harte vergeven.” En zo kwamen
veel mensen die ergens spijt van hadden naar Johannes om zich door hem
te laten dopen in die rivier.
Op een goede dag kwam ook Jezus naar Johannes en zei tegen hem: “Doop
mij ook maar. Ik wil me graag aansluiten bij de mensen die een betere
wereld willen, waarin vrijheid, vrede en eten genoeg is voor iedereen.” En
zo werd Jezus door Johannes gedoopt. Jezus wilde niet boven de andere
mensen staan, maar samen met anderen ervoor proberen te zorgen dat de
wereld een betere en eerlijke wereld zou worden.
Lezing uit het evangelie volgens Marcus (10,13-16)
De mensen brachten kinderen bij Jezus met de bedoeling dat hij hen zou
aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht.
Toen Jezus dat zag, werd hij verontwaardigd: "Laat die kinderen bij me
komen en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk
van God. Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet aanneemt als
een kind, komt er beslist niet in."
Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl hij hen
de handen oplegde.
Lezing uit Psalm 139
Uw schepping ben ik in hart en nieren.
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn
moeder. Ik dank U.
Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt.
Ontzaglijke wonderen zijn al uw wonderwerken.
Door U ben ik gekend, mijn ziel en mijn gebeente,
in mij was niets voor uw ogen verborgen,
toen ik werd gevormd in het diepste geheim:
prachtig gevormd, gevlochten
in de schoot van de aarde.
Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien;
en al mijn levensdagen
stonden in uw boek
nog voordat Gij er één van had gemaakt.
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IN GODSNAAM MEEDOEN EN LEVEN!
HET DOOPSEL
OMKLEDEN MET DOOPDOEK
Hier ben jij ……….. in ons midden, mensen die van jou houden. Wij
omkleden jou met het doopdoek en laten daarmee zien dat wij jou
opnemen in de lange rij van mensenkinderen, die deel uit maken van onze
kring.
Zo ben jij voor ons een nieuw mens
in ons midden gekleed met toekomst en vreugde,
gewapend met geloof, hoop en liefde.
UITNODIGING en DOOP

1

Door jou te dopen ……. nemen wij jou op in onze geloofsgemeenschap van
mensen die willen gaan in het voetspoor van Jezus van Nazareth.
Wij dopen …………………………in de naam van God, onze Schepper en Vader,
die we kennen door Jezus, zijn welbeminde Zoon,
en die ons begeleidt en inspireert door zijn Geest.
In de naam van deze God wordt jullie kind gedoopt, oftewel opnieuw geboren.
Geboren worden doen wij telkens opnieuw. We groeien met vallen en
opstaan, zeventig maal zeven maal. Die groei willen we bewust begeleiden in
de gemeenschap waarin wij leven en waarin wij ons kind willen binnenleiden.
Daarom dopen wij.
Moge door deze doop
de Vader, de Zoon en de Geest
………. en haar/zijn omgeving
begeleiden en telkens opnieuw geboren laten worden.
BEDIENING VAN HET DOOPSEL
Water is een bron van leven; zonder water kan geen mens leven.
Water is de grondslag van groei en vruchtbaarheid;
zonder water kan geen dier leven, geen plant groeien
en brengt de aarde geen vruchten voort
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voor de mens om te kunnen leven.
Water verkwikt, verfrist en doet leven.
Dopen met water betekent
opgenomen worden in de kracht van het leven.
……….., dit water zal over jou stromen
in de hoop dat God je beschermt op jouw levensreis.
……….., ik doop jou
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
UITNODIGING en DOOP

2

Vandaag dopen wij jou ……………, en wij vieren dat uit 125 duizend jaar
geboorte en groei en levenskracht jij ter wereld bent gekomen.
Wij dopen jou in het grote bijbels nieuwe wereldverhaal.
Een verhaal dat gaat over mensen, over hartstocht en liefde,
over lijden en sterven, over vallen en opstaan, maar altijd over liefde.
“Heb lief de mens naast je, die mens is zoals wij”,
woorden die komen van God.
Ja, er komt een God voor in dat verhaal,
een God met een unieke naam: Ik zal er zijn.
Een naam die precies zegt wat onze bestemming
is:
er zijn voor elkaar, in lief en leed, zo goed als God
zijn voor elkaar.
Wij dopen in naam van Jezus van Nazareth:
“Ik heb je lief”, was zijn levensmotto.
En dopen wij in de kracht van de Geest, die in ons
door werkt…
en die de aarde zal vernieuwen.
Grote woorden? Ja maar niet te groot om uit te spreken bij jouw
geboorteviering …………………!
Ouders………………., mag het jullie, mag het ons allemaal gegeven zijn,
deze kleine…………………….onvoorwaardelijk lief te hebben.
daarbij bemoedigd en getroost
door allen die jullie dierbaar zijn.
…………………. mag liefde een vurig mens van je maken
en mogen er altijd mensen zijn die het voor je opnemen
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DOOP MET WATER
Ik doop jou in de naam van God –
In de naam van Jezus
en in de kracht van de Geest

‘Ik zal er zijn’
‘Heb elkander lief’
die het aangezicht van deze aarde
zal vernieuwen

Weet je ondergedompeld opdat je als een nieuw mens
deze wereld in kunt gaan.
Wees gelukkig met elkaar.
Vrede voor jou!
ZALVING MET OLIE

1

Ik zalf je met geurige olie, in onze kerk ook Chrisma genoemd
want dat betekent de naam van Jezus Christus: de gezalfde!
Ik zalf je met deze olie waarmee mensen tot koning werden gezalfd
en bid dat de goede geest van Jezus, Gods Geest,
in je hart komt en als een aantrekkelijke geur om je heen mag zweven.
……….., ik hoop dat jij in die goede geest mag leven
en een mens mag worden met wie anderen graag te doen hebben.
ZALVING MET OLIE

2

………………ik zalf je en teken je met het kruis,
niet om je een kruis toe te wensen, integendeel,
maar opdat je het redden zult, zoals Jezus Christus, de gezalfde.
Mag zijn Geest met je zijn.
Mag je een echte christen worden,
welgevallig bij God en de mensen.
TEKENEN MET ZOUT (EVENTUEEL)
Jezus heeft tot zijn volgelingen gezegd dat zij het zout der aarde moeten
zijn. ……….Ik geef je wat zout, opdat je smaak mag brengen in het leven van
anderen en een bron van kracht zult zijn.
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ONTSTEKEN VAN DE DOOPKAARS 1
……………….., wij ontsteken het licht en
wij hopen dat er in jouw leven altijd meer licht dan duisternis zal zijn.
Wij steken voor jou deze doopkaars aan.
Draag dit licht van je doopsel, je hele leven lang.
We hopen dat je een licht zult zijn.
Geef licht en warmte aan mensen die je in je leven zult ontmoeten.
ONTSTEKEN VAN DE DOOPKAARS 2
…….
ontvang deze doopkaars
ontstoken aan het vuur van de Paaskaars.
Want Christus is het licht,
licht in onze duistere wereld.,
Wees een kind van het licht,
sta in vuur en vlam voor ieder en alles
wat goed is en oprecht.
Houdt dit vuur brandend
en je zult niet verdwalen,
maar eens thuiskomen in het volle licht,
bij onze God, die liefde is en vrede kent.
ONTSTEKEN VAN DE DOOPKAARS AAN DE TROUWKAARS (eventueel)
Ouders: ……….met onze trouwkaars ontsteken we jouw doopkaars.
We hopen, dat er in jouw leven altijd licht zal blijven branden.
We hopen, dat jij in je leven zult stralen als een vlam in de nacht;
dat je een lichtpunt zult zijn voor anderen;
dat je iemand wordt bij wie je graag je licht opsteekt;
iemand waar de vonken van afspatten.
Wij willen er ook zijn voor jou,
als lichtpunten op de weg van je leven,
zoals Jezus dat was voor degenen die hem ontmoetten
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Onze Vader
Pastor:

(pastor)
Laten wij nu allen bidden zoals Jezus het ons geleerd heeft,
zoals wij het van onze ouders leerden en zoals wij weer willen
leren aan onze kinderen…

(allen):

Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

TOEWIJDING AAN MARIA
Moeder Maria, wij willen ……. onder uw hoede stellen.
Als een goede moeder hebt u voor uw kind Jezus gezorgd,
hem begeleid en over hem gewaakt
Wees ook een goede moeder voor …..,
bescherm haar/hem tegen het kwaad
en laat haar/hem opgroeien tot vreugde en geluk van velen.
Help ons bij haar/zijn opvoeding
en wees een steun voor ons, alle dagen van ons leven.
Amen.
(allen)
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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VOORBEDE (EVENTUEEL)
Allen beamen met:
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons!
Op dit uur van ons leven bidden wij voor….
dat zij/ hij mag opgroeien in een wereld van geloof, in een omgeving vol van
hoop en liefde en dat hij/ zij iemand mag worden die vreugde brengt voor
de mensen om haar/ hem heen…
Laat ons bidden….
Wij bidden om sterkte en kracht,
om een groot uithoudingsvermogen,
om gezondheid en grenzeloze vrede,
ome en groot hart dat kan geven en vergeven.
Laat ons bidden….
Wij bidden voor de ouders van….
voor peter en meter, voor grootouders en familie.
Dat wij steeds in de buurt en nabij zijn,
voor elkaar opkomen en een voorbeeld zijn,
lief en leed delen, alle dagen ons gegeven.
Laat ons bidden….
Wij bidden voor hen die wij in dit uur moeten missen…………(namen
noemen)
God van leven, wij vragen U:
Wees zo goed en groet hen van ons!
Laat ons bidden….
Wij bidden voor onze stad en de straat waar wij wonen
voor de wereld die nog lang niet af is,
voor alle mensen die te lijden hebben onder oorlog en ellende.
Dat geweld nooit het laatste woord krijgt,
maar vrede door liefde en respect.
Laat ons bidden.
V:
Wees zo goed God en verhoor ons gebed,
ontferm U over ons en onze wereld waarin…. geboren is.
Mag met ons een nieuwe wereld beginnen.
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Dat vragen wij U op voorspraak van Maria, de moeder van Jezus,
die weet van de grote en de kleine zorgen.
Die het stille verdriet kent
en de uitbundige vreugde van het wonder van een kind in je leven.
WEGZENDING EN ZEGEN
Ga dan in vrede met uw kind naar huis,
omring het met jullie liefde,
en wees gelukkig met elkaar!
Moge de Geest van Jezus Christus
een plaats hebben in jullie huis,
en de vreugde wonen in jullie gezin,
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen!

Toen je maar pas op de wereld was
wist je nog niet wat de liefde was.
Je wist nog niet wat en je wist nog niet hoe,
maar er kwam enkel liefde naar je toe.
Je hoefde om niets te vragen.
Je werd op handen gedragen.
Hoe groter de wereld opengaat
hoe kleiner je in de wereld staat
waar de mensen en dingen veranderd zijn
waar de gouden beloofde bergen zijn.
Donker en in de diepte
ademt het water van liefde.
Alles vol liefde is krijgt betekenis,
want de liefde is een wonder,
iedere dag opnieuw.
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Jij bent zo onbeschreven
en nog geen groot verhaal,
jij blaakt alleen van leven
dat in jou ademhaalt.
Jij lacht naar alle kanten
en alles vind je goed,
want er is niet veel anders,
dan liefde in je bloed.
Jij kunt geen mensen haten
en doet geen ander zeer,
misschien ben jij het wapen
waarmee ik vrede leer.
Jij bent alleen maar iemand
omdat je wordt bemind,
maar niemand is je vijand
en alleman je vriend.
Jij hebt nog kleine handen
en zie zijn gauw gevuld,
je zoekt green grote landen,
geen huizen en geen geld.
Wie is toch zo vermogend
dat hij jou heeft bedacht
en dat door jouw twee ogen
God naar de wereld lacht.
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