DE KINDERDOOP
Muziek.
Woord van welkom.
NAAMGEVING EN PRESENTATIE:
Dankgebed:
Alle aanwezigen bidden samen:
God, onze Vader,U bent de oorsprong van ons leven, de bron waaruit
ons bestaan ontspringt. Wij danken U, omdat u dit kind uit uw liefde
laat geboren worden en het aan ons toevertrouwt. We danken U, omdat
U ons zegent met nieuw leven en ons zo aanmoedigt op U te blijven
vertrouwen, vandaag en alle dagen. Amen.
Naamgeving en geven van een kruisje:
Pr.: Beste ouders, welke naam hebt u aan uw kind gegeven?
De ouders noemen nu de naam/de namen van de dopeling.
Pr.: Moge deze naam/mogen deze namen voorgoed geschreven staan in
het boek van het leven en in de palm van Gods hand.
Pr.: Wat vraagt u voor N. van de kerk van God?
Ouders: Het Doopsel.
Pr.: Ouders, u vraagt het doopsel voor uw kind: Van u wordt verwacht,
dat u uw kind opvoedt in het geloof en het leert leven naar Gods
geboden volgens de woorden van Christus: Bemint God en de naasten.
Bent u zich bewust van de taak die u hiermee op u neemt?
Ouders: Ja, dat beseffen we.
Pr.: Ouders, door u zijn een peter en een meter gekozen om u te helpen
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bij de geloofsopvoeding van uw kind. Mede namens de kerk zullen zij u
bijstaan en in voorkomende omstandigheden kunt u rekenen op hun
steun. Daarom vraag ik u, peter en meter: Bent u bereid de ouders in hun
taak bij staan?
Peter en meter: Ja, daartoe zijn wij bereid.
Pr.: De gemeenschap van Jezus Christus neemt jou, N., met vreugde in
haar midden op. Daarom geef ik je in naam van de kerk het kruisteken,
het teken van onze Verlosser. Ouders, peter en meter, geeft u ook na mij
dit teken van Jezus aan uw kind en petekind.
Priester, ouders, peter en meter maken met hun duim een kruisje op het
voorhoofd van de dopeling en zeggen: N. , moge God met jou zijn. Of:
God zegene en beware jou.
( Eventueel ) volgt hierna een gedicht, wens, gebedje of een liedje door
kinderen, familie of vrienden.
DIENST VAN HET WOORD:
Lezing uit het heilig evangelie: een van de volgende evangelies:
Mt. 28, 18-20: In die tijd trad Jezus nader en sprak tot de leerlingen: “Mij
is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle
volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u
bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de
wereld.”
Mc. 1,9-11: In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in
de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit
het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een
duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: “Gij zijt mijn
Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen.”
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Mc. 10.13-16: Eens brachten de mensen hun kinderen bij Jezus, met de
bedoeling dat Hij ze aan zou raken. Maar de leerlingen stuurden ze
terug. Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: “Laat de kinderen
toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want het rijk van God behoort
aan hen die zijn zoals deze kinderen. Voorwaar, Ik zeg u: wie het rijk van
God niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnen gaan.” Toen
omhelsde Hij ze en zegende hen, en Hij legde hun de handen op.
Korte preek of uitleg.
Handoplegging:
Pr.: Jullie zijn bereid om dit kind met uw liefde te omringen. Wil dan met
mij uw rechterhand uitstrekken boven het hoofd van de dopeling.
( De priester, de ouders, peter en meter strekken de hand uit, terwijl de
priester bidt:)
Almachtige God, uw Zoon Jezus Christus heeft aan de kinderen de hand
opgelegd om zo te tonen hoe U voor hen zorgt. Geef dat ons gebaar en
onze zorg om dit kind een teken zij van uw onsterfelijke liefde.
( Einde van de handoplegging )
En laten we nu samen bidden voor dit kind. Alle aanwezigen bidden het
volgende gebed:
Heer onze God, laat dit kind goed opgroeien in onze soms harde wereld.
Bescherm N. tegen verkeerde invloeden. Laat N. ervaren dat U uw
reddende hand nooit terugtrekt. Geef dat wij, die aan deze wereld
bouwen N.

voor mogen gaan in alles wat goed en waar is. Laat

hem/haar opgroeien als uw kind, onbezorgd en blij, het kwade
overwinnend onder de hoede van uw machtige hand. Amen.
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VIERING VAN HET DOOPSEL
Afzwering van het kwaad:
Pr.: Ouders, u wilt dat uw kind gedoopt wordt om te leven als een kind
van God. In heel het menselijk leven hebben wij te maken met goed en
kwaad. Belooft u om voor uw kind een goed voorbeeld te zijn, om het
kwaad en onrecht in uw leven af te wijzen en uw kind in alles bij te
staan?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Geloofsbelijdenis:
Pr.: Wij belijden samen het geloof , waarin de dopeling wordt
opgenomen.
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.
Doopsel: De priester giet driemaal water over het hoofd van de
dopeling:
Pr.: N., ik doop u, in de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige
Geest. Amen.
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DE VERKLARENDE RITEN
Zalving met chrisma na het doopsel:
Pr.: De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die je
heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven uit het
water en de heilige Geest, heeft je opgenomen in zijn volk. Hij zalft je nu
met het heilzame chrisma. Zoals Christus is gezalfd tot priester, koning
en profeet, zo moge je als lidmaat van zijn lichaam voor altijd delen in
het eeuwig leven.
Allen: Amen.
( Eventueel ) volgt hierna een tekst door de familie of muziek.
Aansteken van de doopkaars:
De doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars.
Pr.: Ontvangt het licht van Christus. Beste ouders, peter en meter, aan u
de taak dit licht brandend te houden. Zorgt ervoor, dat uw kind, dat
door Christus is verlicht, blijft leven in dit licht en in het geloof volhardt.
Dan zal N. bij de komst van de Heer met alle heiligen Hem tegemoet
gaan en een plaats vinden in Gods woning.
Effetagebed:
Heer, onze God, geef dat N. in liefde en geloof mag opgroeien, dat hij/zij
spoedig uw Woord mag beluisteren en over U mag spreken en dat N.
mag zien met ogen vol liefde. Amen.
SLOTRITUS:
Het Onze Vader:
Pr.: Beste ouders, peter en meter, uw kind is gedoopt en is kind van God.
Over een aantal jaren zal N. naar het altaar gaan om deel te nemen aan
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de maaltijd des Heren ( de Eerste Heilige Communie ) en weer later zal
hij/zij het sacrament van het Vormsel, de volheid van de heilige Geest,
ontvangen. Aan u de taak uw kind hierin te begeleiden en hem/haar te
leren bidden met de woorden die Jezus heeft gegeven. Laten we nu
samen dit gebed van de Heer bidden:
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 schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Opdracht aan Maria:
Pr.: Heilige Moeder van Gods Zoon, u bent ook de moeder van ons allen.
Daarom durven wij U vragen een moeder te zijn voor N. en voor ons,
die de zorg voor hem/haar mogen dragen. Moge hij/zij steeds groeien in
eerbied en liefde voor God en voor zijn/haar medemensen. Maak dat wij
samen met N. als goede christenen door het leven gaan en U eens
mogen dankzeggen voor de bescherming en zorg,
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waarmee U ons hebt omgeven.
Bidden wij nu samen het Wees Gegroet.
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.

Wegzending en zegen:
Pr.: Ouders, ga in vrede met jullie kind naar huis. Omring N. met liefde
en wees gelukkig met elkaar. Moge de Geest van Jezus heersen in jullie
huis en zijn vreugde wonen in jullie gezin.
En u allen hier aanwezig, ga heen in vrede, zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest. Allen: Amen.
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