HET SACRAMENT VAN DE DOOP
Begroeting
(Gedicht)
Naamgeving
Wie we zijn - wat we willen
De naam van ons kind
Cel.: Ouders, ieder mens draagt een naam bij God en bij de mensen.
Welke naam hebt u aan uw kind gegeven? Welke doopnamen hebben
jullie aan uw kindje gegeven?
Ouders: NAAM, DOOPNAMEN
Het verlangen dat het kind gedoopt wordt
Cel.:

Ouders, wat vraagt u voor ….. van de Kerk van God?

Ouders: Wij willen graag dat … gedoopt wordt om te leven als kind
van God.
Cel.: Ouders, u bent u ongetwijfeld bewust van de grote
verantwoordelijkheid die u hiermee op u neemt. U verbindt er zich
toe uw kind op te voeden in het geloof, het te leren leven naar Gods
geboden, God en de naaste lief te hebben zoals Jezus ons dat heeft
geleerd. Bent u bereid u hiervoor in te zetten ?
Ouders: Ja, dat zijn wij.
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Cel.: Ouders, u staat niet alleen voor deze verantwoordelijkheid.
Door u zijn een peter en meter gekozen om u te helpen bij de
ontplooiing 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 te staan?
Peter en Meter: Ja, dat zijn wij.
Nu richt de celebrant zich tot het kind, tekent het met het kruisteken
Cel.: NAAM, de gemeenschap van Jezus Christus is blij je in haar
midden op te nemen. In haar naam teken ik je met het teken van het
kruis. Ouders, peter en meter, geeft ook u een kruisje aan uw kind,
het teken van Jezus Christus die onze Redder is.
DIENST VAN HET WOORD
Gods Woord voor ons
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou
aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dat zag, zei
Hij verontwaardigd: "Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze
niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan." Daarop omarmde Hij ze en zegende hen,
terwijl Hij hun de handen oplegde.
(Gedicht)
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Voorbede
Cel.: Beste familie, laten wij samen bidden voor NAAM die gedoopt
gaat worden, voor de ouders en peetouders en voor alle mensen die
zich christen noemen.
Lector: God, bron van alle leven, laat NAAM door het doopsel delen in
Uw scheppende liefde. Schenk aan haar/hem goedheid en wijsheid voor
het leven en laat haar/hem blijdschap uitstralen over ons allen. Laat ons
bidden:
Allen: Heer, wij bidden U: verhoor ons.
Lector: God, licht dat in de wereld schijnt, open de ogen van NAAM voor
Uw vriendelijk licht. Dat zij/hij de weg moge vinden en volgen die Jezus
Christus ons is voorgegaan en die leidt tot het eeuwig geluk. Laat ons
bidden:
Allen: Heer, wij bidden U: verhoor ons.
Lector: God, laat de dauw van Uw zegen neerdalen over NAAM. Dat
haar/zijn gaven zich mogen ontvouwen tot volle pracht en rijpheid om
vruchten voort te brengen van liefde en gerechtigheid. Laat ons bidden:
Allen: Heer, wij bidden U: verhoor ons.
Lector: God, Vader van alle mensen, geef de ouders en peetouders van
NAAM het vermogen haar/hem te helpen om als volgeling van Jezus, de
Christus, te leven. Laat ons bidden:
Allen: Heer, wij bidden U: verhoor ons.
Lector: God die ons met Uw Geest bezielt en kracht tot leven schenkt,
zegen NAAM en heel haar familie met een goede gezondheid en vooral
met een vast vertrouwen op Uw bemoedigende aanwezigheid in ons
midden. Laat ons bidden:
Allen: Heer, wij bidden U: verhoor ons.
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Aanroeping van de heiligen
Cel.:
Heilige Maria, Moeder van God,
Heilige Johannes de Doper,
Heilige Jozef,
Heilige Petrus en Paulus,
Heilige Willibrordus
Alle heiligen van wie wij
de naam dragen
Alle heiligen van God:

Allen: Bid voor ons.
Allen: Bid voor ons.
Allen: Bid voor ons.
Allen: Bid voor ons.
Allen: Bid voor ons.
Allen: Bid voor ons.
Allen: Bid voor ons.

Gebed tot bescherming/ handoplegging
Allen: God, laat NAAM groot en krachtig worden in onze soms harde
wereld. Bescherm het tegen verkeerde invloeden. Laat het proeven
en ervaren, dat Gij Uw reddende hand nooit terugtrekt. Geef dat wij
NAAM voor mogen gaan in alles wat zuiver is en waar. Laat haar/hem
opgroeien als Uw kind, onbezorgd en blij, het kwade overwinnend
door het goede, onder de hoede van Uw Almachtige hand.
Amen.
Of:
Heer Almachtige God
Gij hebt u uw enige Zoon gezonden Om de mens te bevrijden uit de
zonde, de slavernij en hem te roepen tot de ware vrijheid;
Wij bidden U voor deze kinderen, Die de verleiding van deze wereld
zullen ondervinden en moeten vechten tegen het kwaad.
Bevrijd hen van de smet van de eerste zonde, door de kracht van het
lijden, sterven en verrijzen van uw Zoon.
Geef hun de genade van uw Gezalfde En blijf hen op hun levensweg
begeleiden
Door Christus onze Heer
Allen: Amen
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Zalving met de olie van de doopleerlingen
Cel.: De kracht van Christus, de Heiland, moge je beschermen en
sterken. Als teken daarvan zalven we je met de olie in de naam van
onze Heer, de Gezalfde, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Allen: Amen.
Zegening van het doopwater
Cel.:
Allen:
Cel.:
Allen:
Cel.:
Allen:
Cel.:

Allen:
Cel.:

Goede Vader, uit de doopvont hebt Gij levend water naar
ons laten stromen en ons leven vernieuwd.
Gezegend zij God.
Gij laat allen die uit water en geest zijn gedoopt,
samenkomen als één volk in Jezus Christus, uw Zoon.
Gezegend zij God.
Gij bevrijdt ons door uw Geest van liefde die in ons woont
en schenkt ons uw vrede.
Gezegend zij God.
Gij kiest uw volk om in de wereld en voor alle naties te
getuigen van de blijde boodschap van uw Gezalfde, Jezus
onze Heer.
Gezegend zij God.
Wil dit water + zegenen, waaruit Liz herboren zal opstaan,
en schenk het eeuwig leven aan allen die Gij geroepen
hebt in het geloof van de Kerk tot het bad van de
wedergeboorte. Door Christus onze Heer. Amen.

Belofte van christelijk leven en belijdenis van christelijk geloof
Cel.: Beste ouders, beste peter en meter, familieleden, u bent hier
met NAAM gekomen voor de viering van het doopsel; dit betekent,
dat uw kind in dit sacrament door Gods liefde nieuw leven zal
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ontvangen uit het water en de heilige Geest. Zorgt ervoor, dat uw kind
groeit in het geloof. Doet alles wat mogelijk is om dit van God
ontvangen leven te laten groeien in welbehagen bij God en de
mensen. Als u dus bereid bent in het licht van het geloof deze taak te
aanvaarden, vernieuwt dan uw doopbeloften, uw eigen doopsel
indachtig; bevestigt opnieuw dat u kiest voor God en het goede en
wilt afzien van alle kwaad; spreek uw geloof uit in Jezus Christus, het
geloof van de kerk, waarin uw kind wordt gedoopt.
Cel.: Belooft u zich altijd te verzetten tegen kwaad en onrecht, om
in vrijheid te leven als kinderen van God?
Ouders, peter en meter: Ja, dat beloof ik.
Cel.: Belooft u zich te verzetten tegen de bekoring van zonde en
onrecht om niet in de greep van het kwaad te komen?
Ouders, peter en meter: Ja, dat beloof ik.
Cel.: Belooft u uw kind naar best vermogen op te voeden
de geest van het evangelie?

in

Ouders, peter en meter: Ja, ik beloof voor dit kindje te getuigen van
Gods goedheid en liefde en al het mogelijke te doen om uw kindje
op te voeden in het geloof.
Cel.: Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel
en aarde?
Ouders, peter en meter:

Ja, ik geloof.

Cel.: Gelooft u in Jezus Christus, Zijn eengeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de Maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en
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begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods
rechterhand ?
Ouders, peter en meter: Ja, ik geloof.
Cel.: Gelooft u 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?
Ouders, peter en meter: Ja, ik geloof.
Cel.: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de kerk, dat wij met
vreugde belijden in Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
Laatste bevestiging
Cel.: Wilt u dus dat NAAM wordt gedoopt in het geloof van de Kerk,
dat wij zo juist hebben beleden?
Ouders, peter en meter: Ja, dat willen wij.
Heilig Doopsel
Cel.:

NAAM en DOOPNAMEN….,
IK DOOP JE IN DE NAAM VAN DE VADER
EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST.

Zalving met het Chrisma
Cel.: De almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, heeft je
bevrijd van zonde en het nieuwe leven gegeven door water en de
heilige Geest. Hij zalft je met het chrisma van het heil. Daardoor
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behoor je tot het volk van God en word je voor altijd ledemaat van
Christus, die gezalfd is tot priester, koning en profeet.
Allen: Amen.
Overdracht van het doopkleed
Cel: U (je) bent bekleed met Jezus Christus en een nieuwe mensen
geworden. Moge dit witte kleed het teken zijn van wat u (je) bent
geworden: Houd uw (je) verdere leven vrij van de besmetting van het
kwaad tot in het eeuwig leven.
Wij wensen u (je) toe dat u (je) hierin wordt geholpen door het woord
en het voorbeeld van uw (je) ouders, familie en bekenden.
Overhandiging van de doopkaars
Cel.: Ontvangt het licht van Christus.
Beste ouders en peetouders en familie, er is veel duisternis in het
leven van de mens. Daarin zendt God zijn licht: Christus de Heer. Het
is onze taak als christenen het licht van Christus uit te dragen. Het is
uw taak dit licht brandend te houden. Zorg ervoor dat NAAM, die door
Christus is verlicht, blijft leven in dit licht en in het geloof volhardt.
Dan zal NAAM bij de komst van de Heer met alle heiligen Hem
tegemoet gaan en een plaats vinden in Gods woning.

Effeta
Cel.: Onze Heer Jezus Christus opende de oren van wie niet horen
kon en de ogen van wie niet kon zien. Hij maakte de tong los van wie
niet kon spreken en genas de lammen die niet konden gaan. Hij moge
je geven, dat je spoedig het horen en zien machtig wordt, dat je oog
krijgt voor zijn wonderdaden en met geloof zijn woord kunt
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beluisteren; dat je vol vreugde zijn wegen gaat en de heerlijkheid
moogt belijden van Zijn Naam, al de dagen van je leven.
Allen: Amen
Het gebed des Heren
“Het onze Vader”
Cel.: Beste ouders, peter en meter en familie, NAAM is door het
doopsel herboren, het is nu een kind van God. Over een aantal jaren
zal NAAM in het sacrament van het Vormsel de volheid van de Heilige
Geest ontvangen en naar het altaar gaan om deel te nemen aan de
Maaltijd van de Heer, te midden van de gemeenschap zal NAAM God
als haar Vader aanroepen. Laten wij allen nu in de naam van NAAM
en in de geest van het kindschap van God dat wij allen hebben
ontvangen, samen bidden zoals de Heer het ons geleerd heeft:
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 schulden, zoals ook
wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade.

Toewijding aan Maria
Moeder Maria, wij komen iets vragen en een kaarsje bij U opsteken.
U bent goed geweest voor Jezus. Wilt u dat ook zijn voor NAAM? Wij
hopen dat de mensen nu en later - wanneer ze NAAM ontmoeten kunnen zeggen: wat een geluk dat we hem/haar kennen. Dan zijn we
tevreden.
Moeder Maria, wees NAAM nabij op al haar wegen in het leven. Moge
NAAM een lichtje zijn, zoals U een zon geweest bent en nog bent voor
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velen die troost en hulp zoeken. Help NAAM en ons allen een licht te
zijn voor anderen.
Allen: Amen.
Wees gegroet, Maria
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.
GEDICHT

Zegen
Cel.: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Allen: Amen.

LANG ZAL HIJ/ZIJ LEVEN……….
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