1
ORDE VAN DIENST VOOR HET DOOPSEL VAN ÉÉN KIND
1. DE ONTVANGST VAN HET KIND
Begroeting en woord ter inleiding
De celebrant gaat naar de ingang van de kerk of naar de plaats waar
de ouders, peter en meter met de dopeling zijn samengekomen. Daar
verwelkomt hij hen.
Openingstekst (eventueel, zie blz.10 - 11)
Vragen aan ouders en peter en meter
Welke naam hebben jullie aan je kind gegeven?
De ouders noemen de naam van het kind.
Moge deze naam geschreven staan in het boek des levens en gegrift
in de palm van Gods hand.
Wat vragen jullie voor .... van de Kerk van God?
Ouders:

Het doopsel.

Ouders, jullie vragen het doopsel voor jullie kind. Van jullie wordt
verwacht, dat jullie je kind opvoeden in het geloof en het leert leven
naar Gods geboden volgens de woorden van Christus: bemint God en
de naasten. Zijn jullie je bewust van de taak, die jullie hiermee op jullie
nemen?
Ouders:

Ja, dat beseffen we.

De celebrant vraagt aan de peter en meter:
Zijn jullie bereid de ouders in hun taak bij te staan?
Peter en meter: Ja, daartoe zijn wij bereid.
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Teken van het kruis
De gemeenschap van Jezus Christus neemt jou, ...., graag in haar
midden op. Daarom geef ik je in naam van de Kerk het kruisteken, het
teken van onze Verlosser.
Ouders (peetouders), willen jullie dit ook doen bij jullie kind.
De celebrant, en na hem de ouders en de peter en de meter, geven
het kind een kruisteken op het voorhoofd.
2. DIENST VAN HET WOORD
Lezingen
Evangelietekst 1
Lezing uit het evangelie volgens Matteüs
In die tijd trad Jezus nader en sprak tot hen: "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 der wereld."
Evangelietekst 2
Lezing uit het evangelie volgens Marcus
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."
Evangelietekst 3
Lezing uit het evangelie volgens Marcus
In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus 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.

Evangelietekst 4.

Lezing uit het evangelie volgens Lucas
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Onder de leerlingen ontstond er onenigheid over de vraag wie van hen
het belangrijkste was. Jezus, die wist wat zij in hun harten dachten,
nam een kind bij de hand en liet het naast zich staan. ‘Wie in mijn
Naam dit kind gastvrij ontvangt, ontvangt Mij’, zei Hij: ‘en wie Mij
ontvangt, ontvangt de Vader, die Mij gezonden heeft. Want de kleinste
van jullie, die is de grootste.’
(Of een andere evangelielezing; zie blz.12)
Lied (eventueel; zie blz. 13)
Voorbede
Celebrant:
Broeders en zusters, laten wij samen bidden voor ... die gedoopt gaat
worden, voor de ouders en peetouders en voor alle mensen die zich
christen noemen.
Lector: God, bron van alle leven, laat ... door het doopsel delen in uw
scheppende liefde. Schenk hem/haar goedheid en wijsheid
voor het leven en laat zijn/haar blijdschap uitstralen over ons
allen. Laat ons bidden.
Allen:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Lector: God, licht dat in de wereld schijnt, open de ogen van ... voor uw
vriendelijk licht. Dat hij/zij de weg moge vinden en volgen die
Jezus Christus ons is voorgegaan en die leidt tot het eeuwig
geluk. Laat ons bidden:
Allen:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Lector: God, laat de dauw van uw zegen neerdalen over ... Dat
zijn/haar gaven zich mogen ontvouwen tot volle pracht en
rijpheid om vruchten voort te brengen van liefde en gerechtigheid. Laat ons bidden:
Allen:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.
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Lector: God, Vader van alle mensen, geef de ouders en
peetouders van ... het vermogen hem/haar te helpen om als
volgeling van Jezus, de Christus, te leven. Laat ons bidden:
Allen:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Lector: God, die ons verlost en bevrijdt, vernieuw en versterk in alle
gedoopten het geloof, de hoop en de liefde en breng hen bijeen
in uw koninkrijk. Laat ons bidden:
Allen:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Lector: God die ons met uw Geest bezielt en kracht tot leven schenkt,
zegen … en heel zijn/haar familie met een goede gezondheid
en vooral met een vast vertrouwen op uw bemoedigende
aanwezigheid in ons midden. Laat ons bidden:
Allen:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Heilige Maria, Moeder van God,
Heilige Johannes de Doper,
Heilige Jozef,
Heilige Petrus en Paulus,
Heilige Maria Magdalena
Heilige Willibrord
(namen van andere heiligen)
(namen van de locale kerk)
Alle heiligen van God,

wees onze voorspraak.
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Gebed om bescherming
Barmhartige God, Gij hebt uw Zoon naar de wereld gezonden om de
macht van de boze te breken, de duisternis van de zonde te verdrijven
en bevrijding te brengen van Adams schuld. Door de verlossing
kunnen wij weer nieuwe en vrije mensen worden om te leven als
kinderen van het licht. Geef ook dit kind deel aan die vrijheid en neem
het blijvend onder uw hoede om U, God, trouw te kunnen blijven in de
bekoringen van het kwaad. Geef het kracht en sterkte door uw Geest
van liefde en heiligheid. Dat vragen wij U door Christus onze Heer.
Allen:
Amen.
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Zalving
De kracht van Christus, de Heiland, moge je 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.
De celebrant zalft nu het kind met de olie van de geloofsleerlingen.
3. DE VIERING VAN HET DOOPSEL
Zegening en aanroeping van God over het doopwater
Goede Vader, uit de doopvont hebt Gij levend water naar ons laten
stromen en ons leven vernieuwd.
Allen:

Gezegend zijt Gij, God.

Gij laat allen die uit water en geest zijn gedoopt, samenkomen als één
volk in Jezus Christus, uw Zoon.
Allen:

Gezegend zijt Gij, God.

Gij bevrijdt ons door uw Geest van liefde die in ons woont, en schenkt
ons uw vrede.
Allen:

Gezegend zijt Gij, God.

Gij kiest u een volk om in de wereld en voor alle naties te getuigen van
de blijde boodschap van uw gezalfde, Jezus onze Heer.
Allen:

Gezegend zijt Gij, God.

Wil dit Water + zegenen waaruit dit kind ... herboren zal opstaan, en
schenk het eeuwig leven aan hem/haar die Gij geroepen hebt in het
geloof van de Kerk tot het bad van de wedergeboorte. Door Christus
onze Heer.
Allen:

Amen.

6
Belofte van christelijk leven en belijdenis van christelijk geloof
Beste ouders, peter en meter, in heel het menselijk leven hebben wij te
maken met goed en kwaad. De heilige Schrift vertelt ons over de
zonde van de eerste mens, van Adam en Eva. Als hun nakomelingen
delen wij allen in de gevolgen van die zonde. Sterker dan de macht
van de zonde in het begin is echter de genade van Jezus Christus.
Door zijn leven, dood en verrijzenis is ons door God de nieuwe Adam
geschonken. Bij het doopsel worden wij opgenomen in Christus.
Daarom wijzen wij eerst de macht van de zonde af, om daarna ons
geloof in Jezus Christus te belijden, het geloof waarin jullie kind
gedoopt wordt.
Willen jullie kwaad en onrecht afwijzen om te leven in de vrijheid van
Gods kinderen?
Ouders, peter en meter:

Ja, dat wil ik.

Willen jullie de bekoringen van de zonde afwijzen om niet in de greep
van het kwaad te komen?
Ouders, peter en meter:

Ja, dat wil ik.

Willen jullie de Boze afwijzen, de aanstichter van alle zonde?
Ouders, peter en meter:

Ja, dat wil ik.

Geloven jullie in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde?
Ouders, peter en meter:

Ik geloof.

Geloven jullie in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die
geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en
begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods
rechterhand?
Ouders, peter en meter:

Ik geloof.
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Geloven jullie 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:

Ik geloof.

Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met overtuiging
belijden in Jezus Christus onze Heer.
Allen:

Amen.

Doopsel
Willen jullie dus dat ... wordt gedoopt in het
geloof van de Kerk, dat we zojuist hebben beleden?
Ouders, peter en meter:

Ja, dat willen wij.

...., ik doop je in de naam van
de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
4. VERKLARENDE RITEN
Zalving na het doopsel
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.

De celebrant zalft nu de gedoopte op de kruin met chrisma.
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Overdracht van het doopkleed
...., je bent bekleed met Jezus Christus en een nieuwe mens
geworden. Moge dit witte kleed het teken zijn van wat je bent
geworden; houd je verdere leven vrij van de besmetting van het kwaad
tot in het eeuwig leven. Wij wensen je toe, dat je hierin wordt geholpen
door het woord en het voorbeeld van je ouders, familie en bekenden.
Overreiking van de doopkaars
De celebrant zegt: Ontvang het licht van Christus.
De vader, moeder, peetoom, of peettante steekt
de doopkaars aan de paaskaars.
Beste ouders en peetouders, Jezus heeft gezegd dat Hij als een licht
in de wereld is gekomen, opdat al wie in Hem gelooft niet in duisternis
blijft. Gelooft in dit licht en houdt het brandend, zodat uw kind de glans
en de warmte uitstraalt van een vaste levensovertuiging en een sterk
geloof.
Effeta
De celebrant raakt de oren en de mond van het kind aan en zegt:
Onze Heer Jezus gaf aan doven het gehoor terug en stommen liet Hij
spreken; moge Hij je geven, dat je spoedig zijn woord kunt verstaan en
je geloof kunt belijden tot eer van God onze Vader.
Allen:

Amen.

Bezinnende tekst (eventueel; zie blz.14)
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5. DE SLOTRITUS
Gebed des Heren
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.
Allen trekken nu in processie - met de brandende doopkaars - naar de
beeltenis van Maria in de kerk/kapel.

Toewijding aan Maria
Maria, moeder van Jezus. U weet wat het zeggen wil: nieuw leven te
ervaren en zich te verheugen over de geboorte van een kind. Uit
eigen ondervinding kent U ook de zorg en de pijn, die dit met zich
meebrengt. Als moeder van Christus, de Heer, wilt U moeder zijn voor
allen, die in Hem geloven en zijn weg willen gaan. Daarom zijn wij hier
met ... bij U. Gij moeder met het grote hart, draag zorg voor deze
kleine. Laat uw sterke hand rusten op dit kwetsbare mensenkind.
Wees een voorbeeld voor de ouders in de levenskunst van het
liefhebben. Dan zal dit kind geborgen zijn in de schoot van de vrijheid,
de ruimte waarin de Geest van Jezus leeft.
Allen:

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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Zegen
God, de oorsprong van het leven moge jullie gezin vreugde en
dankbaarheid schenken vanwege de geboorte van jullie kind. Hij moge
jullie geloof versterken en jullie nabij zijn in de liefde voor elkaar. Door
Christus onze Heer.
Allen:

Amen.

Zegene u de almachtige God, + Vader, Zoon en heilige Geest.
Allen:

Amen.

Slotlied (eventueel; zie blz. 15)

ALTERNATIEVE TEKSTEN
Openingstekst 1:

Gedicht voor het kind

Je bent gedragen om verlost te worden
gekomen om te gaan.
De streng die je bond aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden om je te laten leven.
Dit mogen wij nooit vergeten:
je bent geen bezit.
Wij hebben jou niet,
jij hebt ons
om je te leiden, te beschermen,
te bewaren voor angst,
om je te zeggen dat we niet bang zijn als het onweert
en met je te zingen in de nacht.
Wij zijn toeschouwers aan de rand van je leven.
Wij mogen je gadeslaan terwijl je speelt
en naar je lachen
terwijl jij verloren bent in wat je ziet en doet.
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Wij zien je langzaam worden wat je bent.
We houden de weg open naar je geluk.
Je hebt veel te vragen.
Als je naar God vraagt vertellen we je van Hem.
Als je naar de dood vraagt vertellen we je van het leven.
Vraag je waar je vandaan komt
dan zullen we zeggen:
Uit de wereld van de liefde.
Openingstekst 2:
Welkom kleine mens
Welkom, kleine mens!
Je bent een wonder van teerheid, een zucht van leven,
een roze dageraad die het licht aan de hemel spint.
Bemind, al voor je eerste schreeuw,
gekoesterd en gedroomd, brandpuntje van liefde.
Ja, je bent welkom,
slapend mysterie, spartelend geheim,
dat mijn dagen en nachten overhoop zet.
Met houw handje in mijn hand
droom ik je een wereld van vrede,
waarin de bloem van het geluk kan ontluiken.
O ja, je bent welkom!
Openingstekst 3:
Een kind
Een kind in zorg verwacht
een kind op deze aarde gebracht,
een kind nog zo heel klein,
een kind dat er nu ook bij wil zijn.
Een kind dat leeft van dag tot dag,
een kind voor wie ook jij iets betekenen mag
een kind nog vol met vragen
een kind wiens zorgen ook ik wil dragen.
Een kind voor wie we hopen iets te zullen betekenen,
een kind dat op ons zal kunnen rekenen,
een kind nog zo heel blij,
een kind dat ook iets wordt van jou en mij.
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Openingstekst 4:
Een naam
(naam van de dopeling), een naam, zomaar een naam,
die je nog dikwijls zult horen.
Eerst klinkt het vreemd, onwennig misschien,
nu reeds vertrouwd in de oren.
(naam), een kind, zomaar een kind?
In deze wereld gekomen.
Eerst nog wat vreemd, onwennig misschien,
nu reeds een plaats ingenomen.
(naam) van ons, zomaar van ons!
Wij leren jou hier te leven.
Ook voor ons nog wat vreemd, onwennig misschien,
maar het beste, dat willen wij geven.
Evangelielezing 5
Lezing uit het evangelie volgens Matteüs
In die tijd vroeg een wetgeleerde aan Jezus, om Hem op de proef te
stellen: "Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?" Jezus
antwoordde Hem: "Gij zult de Heer uw God beminnen, met geheel
uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het
voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig:
Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden
hangt heel de Wet en de Profeten."
Evangelielezing 6
Lezing uit het evangelie volgens Johannes
Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodemus heette. Hij
behoorde tot de voornaamsten van de Joden. Eens kwam deze in de
nacht bij Jezus en zei: ‘Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als
leraar gekomen zijt, want niemand kan die tekenen doen die Gij
verricht, als God niet met hem is.’ Jezus gaf hem ten antwoord:
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt
kan hij het Rijk Gods niet zien.’ Nikodemus zei tot Hem: ‘Hoe kan een
mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in de schoot van
zijn moeder terugkeren en opnieuw geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u; als iemand niet geboren
wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Wat
geboren is uit het vlees is vlees, en wat geboren is uit de Geest is
geest.’
Lied na het evangelie 1
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Dank U voor elke nieuwe morgen
dank U voor elke nieuwe dag
dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Dank U voor alle goede vrienden
dank U, o God, voor al wat leeft
dank U, voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.
Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U, dat ik nu weet daarvan
dank U, o God ik wil U danken,
dat ik danken kan.
Lied na het evangelie 2
Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft
zolang zijt Gij ons aller Vader. Wij danken U voor al wat leeft.
Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan
zolang zult Gij ons niet ontbreken. Wij danken U in Jezus naam.
Daarom moet alles U aanbidden. Uw liefde heeft het voortgebracht.
Vader, Gij zelf zijt in ons midden. O Heer, wij zijn van Uw geslacht.
Lied na het evangelie 3
Refr: Wij zijn samen onderweg, alleluia (2x)
Met de sterren in de lucht, alleluia,
met de vogels op hun vlucht, alleluia.
Met de zon, de maan, de zee, alleluia,
heel de schepping wandelt mee, alleluia.
Zo gaan mensen hand in hand, alleluia,
samen naar ’t beloofde land, alleluia.
Bezinnende tekst 1
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De eerste vlam is de vlam van de liefde
die het eerste en het belangrijkste is;
want God is liefde en liefde is God.
De tweede vlam is de vlam van het leven,
het leven hier, het leven straks,
leven voor elkaar, eeuwig leven.
De derde vlam is de vlam van het licht,
het licht voor de wereld, het ware licht,
het licht in de nacht, dat allen verlicht.
De vierde vlam is de vlam van de hoop,
de vlam van verwachting,
de vlam die wanhoop verdrijft.
De vijfde vlam is de vlam van geloof.
Wij mogen geloven,
dat God zijn licht in onze wereld zal sturen.
De zesde vlam is de vlam van het woord,
dat samenbrengt en vertroost,
de spreken en luisteren doet.
De zevende vlam is de vlam van de Geest,
van liefde en leven, van licht,
van hoop en geloof in Hem, die alles in allen wil zijn.
Bezinnende tekst 2
Lieve ……
Het licht heeft een heel bijzondere betekenis:
Zonder licht is er enkel duisternis.
Zonder licht is er geen groei, geen leven.
Wij hebben licht nodig om te zien
en om voor anderen licht te kunnen ontsteken.
Licht om te verspreiden, zodat ook anderen kunnen zien.
Licht om een baken te zijn in de duisternis,
licht om je aan te warmen,
licht als een teken van hoop, van verwachting, van vreugde.
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Licht ook om de duisternis te verdrijven, die er soms in je leven is.
Bij je geboorte heb je jezelf een weg gebaand naar dat licht,
bracht je licht in het leven van ons allemaal.
Vandaag staan wij daar nog even bij stil,
zeggen wij dank voor je komst in ons leven,
begroeten wij je met het licht van de vreugde.
Wij hopen dat er in je leven veel licht zal zijn,
dat je dat licht zult verspreiden naar anderen
en hen ermee verwarmen;
dat je ook steeds licht blijft zien in anderen,
hoe klein je ook kan zijn.
Lieve ……, er ligt een lange weg voor je.
En voor jou is er geen andere weg te gaan, dan je eigen weg.
Moge je altijd de gave hebben
om steeds je ogen gericht te houden op het licht.
Slotlied 1
God groet U zuiv’re bloeme, Maria Maged fijn.
Gedoog dat ik U roeme: Lof moet U altijd zijn.
Als gij niet waart geboren, o reine Maged vrij,
wij waren allen verloren; aan U beveel ik mij.
O rooskens zonder doornen, o violette zoet.
O bloemke blauw in ’t koren, wees mij uw kinde goed.
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij.
Och, wees mij toch genadig; aan U beveel ik mij.
Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat,
zoals een klaar fonteine, die nimmer stille staat,
zo geeft gij ons genade en staat uw dienaars bij:
och sta mij toch te stade; aan U beveel ik mij.
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Slotlied 2
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield maakt een wat is verdeeld.
Wij zijn in Hem gedoopt; Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.
Slotlied 3
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en gegeven,
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam
en Hem in waarheid aanbidden.

