
 

 

 

 

Jij wordt gedoopt 

in de naam van 

de Vader, 

de Zoon 

en de Heilige Geest. 
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 jij 
 bent het zachtste 
 van de liefde 
 van ons samenzijn. 
 
   jij 
   bent het tederste 
   dat ons lichaam 
   schenken kan. 
 
     jij 
     bent het liefste 
     wat we dragen willen 
     in vreugde en in pijn. 
 
       jij 
       bent nooit nog 
       uit ons leven 

weg te denken. 
 

jij 
grootste schat. 
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1.Samenkomen in Jezus’ naam 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij heten je welkom 

met dankende handen 

en harten die blij 

in liefde ontbranden. 

Met alles wat wij 

jou hebben te geven 

om in de tuinen 

van vreugde te leven! 
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1.1. MUZIEK :  
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1.2. BEGROETING 

 
voorganger 

 God, U heeft ons samengeroepen rond deze kinderen, 

aan het begin van hun levensweg, de doortocht van 

duisternis en licht, van vallen en opstaan, van dood en 

leven. 
allen 

Wees voor deze kinderen een goede God, in naam 

van Jezus, uw Zoon, die als een licht in de wereld is 

gekomen, die door het water van de dood is 

heengegaan en nu bij U leeft, tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Keuze 1 

 
voorganger 

 Allemaal hartelijk welkom op dit doopfeest. 

Wij zijn hier bij elkaar om een blije gebeurtenis te 

vieren: de geboorte van dit kind (deze kinderen). Ons 

leven verliest even zijn gewone gang nu we stilstaan bij 

het wonder van dit jonge leven. 

De ouders voelen meestal het beste aan dat de 

geboorte van een kind iets wonderlijk is. Zij hebben dit 

kindje (deze kinderen) blij verwelkomd in hun huis en 

teder omringd met hun zorgen, gekoesterd en geborgen 

in een warm, veilig nest. 

Vandaag lassen wij een rustpunt in. We houden even 

halt met ons dagdagelijks leven. We stoppen even bij de 

boodschap die ons vanuit gelovig standpunt wordt 

aangereikt. Met de ouders, doopouders en familie, hoop 

ik dat dit kindje (deze kinderen)open zal (zullen) staan 

voor wat in de lijn van het Evangelie ligt. 
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We hopen dat hij/zij het leven nooit vanzelfsprekend 

zal (zullen) vinden en dat hij/zij verwonderd zal (zullen) 

blijven over de natuur, de schepping, de mensen. 

Laten we dan dat wat we niet onder woorden kunnen 

brengen symbolisch uitbeelden met water, kaarsen en 

olie. 

 

  Keuze 2 : vrije keuze door de ouders 

 

1.3. NAAMGEVING 

 
lector 

 Een naam dat is iemand. 

 Een naam dat ben jij. 

 Een naam brengt een mens 

 meteen dichterbij. 

 

 Een naam dat is leven 

 gezien en herkend. 

 Een naam is uniek 

 het is zijn wie je bent. 

 

 Een naam is je vriend 

 die jou altijd begeleidt. 

 Hij draagt je bestaan 

 naar de eeuwigheid. 
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voorganger  

Beste ouders, 

Uren en dagen zochten jullie naar een zeer persoonlijke 

naam voor jullie kindje. Op dit ogenblik bezit jullie 

kindje, buiten het leven zelf, nog niet veel meer dan 

deze naam. Maar dit is dan ook een zeer kostbaar bezit. 

Onder die naam zullen de mensen je kindje leren 

kennen. Alles wat hij-zij ooit aan daden zal (zullen) 

stellen, goed of kwaad, vreugde of pijn, zal op die naam 

worden geschreven. Het maakt jullie kindje tot een 

uniek mens, onderscheiden van alle anderen. 

 

Beste ouders, welke naam hebben jullie voor je kindje 

gekozen. 

 
ouders  

NN. 

 
voorganger  

Nu stap(pen)jij (jullie) dan de grote wereld binnen 

 als pasgeboren kinderen op een planeet. 

 Nu ga(an)jij (jullie) dan de grote reis beginnen 

 de lange weg die ook wel leven heet. 

 

 Nu ga(an)je (jullie) dan – op weg naar morgen 

 Door alles heen – naar het Beloofde Land. 

Vergeet dan nooit dat God steeds met jou (jullie) 

meegaat. Jouw (Jullie) naam staat in de holte van Zijn 

hand. 
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1.4. BEREIDHEID EN BELOFTE 

 
voorganger  
 Beste ouders,jullie hebben ervoor gekozen je kind te 

laten dopen,zijn/haar naam te laten schrijven in het 

doopregister,Om opgenomen te worden in de 

gemeenschap van de christenen. Je kind laten dopen is 

méér dan dit eenmalige moment. Het is vooral een 

eerste belangrijke stap in een christelijke opvoeding.

  

Beloven jullie dan ook je kind op te voeden in de geest 

van het Evangelie,naar het voorbeeld van Jezus en 

volgens de christelijke waarden? 

 
  ouders  

   Ja, dat beloven wij. 

 
voorganger  

   Beloven jullie je kind kansen te geven,opdat het via 

parochie en school, maar ook binnen het gezin,via het 

gezinsgebed, het samen lezen in de kinderbijbel, 

enzovoort…Jezus, de Bijbel, God en de Kerkbeter mag 

leren kennen?  

  ouders 

   Ja, dat beloven wij. 

 
voorganger  

   Zijn jullie bereid je kind te laten deelnemen aan de 

Eerste Communie en het verder te begeleiden tot aan 

het sacrament van het Vormsel?Zo wordt de initiatie in 

de geloofsgemeenschap vollediger. 

   Beloven jullie dit engagement op je te nemen?  
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  ouders  

   We hebben nog niet de wijsheid van een lang leven. 

Het lijkt alsof we zelf nog maar pas 

uit de startblokken zijn geschoten. 

 

   Toch willen we je beloven, kleine NN, 

   om met de kennis die we hebben, 

   met de waarden die we nastreven, 

   met het geduld dat we opbrengen, 

   met de liefde die we koesteren 

   en met heel ons hart je te laten opgroeien 

   om later je eigen weg te gaan. 

 

   We beloven er altijd te zijn voor jou. 

   Wij willen jou het beste van onszelf geven. 

   We hopen dat we, met Gods hulp, 

   jou mogen helpen opgroeien 

   tot een mooi en goed mens. 

 
voorganger  

   Beste peetouders, 

voor de opvoeding van NN zijn niet alleen de ouders 

verantwoordelijk. Ze hebben jullie gekozen om hen bij 

te staan in de zorgvoor het lichamelijk en geestelijk 

welzijn van NN. Jullie krijgen deze bevoorrechte 

plaats. Zijn jullie bereid die ter harte te nemen? 

 
  peetouders 

   Ja, dat zijn wij. 

 
voorganger  

   Beloven jullie mee borg te staan  

   voor de christelijke opvoeding van je petekind?  
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  peetouders 

   Ja, dat zijn wij. 

 
voorganger  

Beloven jullie een bijzondere aandacht en zorg te 

schenken aan je petekind opdat het wijs en gelukkig 

mag worden, wat de toekomst ook brengen zal? 

 
  peetouders 

   NN, 

   Jij bent ons doopkind. 

  Dat wil niet alleen zeggen  

  dat jij een nieuwjaarsbrief voor ons zal voorlezen  

  en wij cadeautjes zullen geven. 

   Neen, doopmeter en dooppeter zijn, is ook: 

   dat we er zullen zijn voor jou, 

   dat je bij ons terecht kan als het eens moeilijk is, 

  als je eens niet direct weet waar naartoe  

  met je grote of kleine problemen en verdrietjes, 

 

   we zullen er ook zijn gewoon voor een knuffel, 

of voor een kusje op je zere knie als je gevallen 

bent, 

of om naast je te zitten als je eens een griepje 

hebt, 

   ook om met je te spelen of om voor te lezen  

   als mama en papa eens geen tijd hebben. 

Want voor jou, NN, beloven wij altijd tijd te 

hebben. 
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Het schoonste! 

 
Geplukt uit de hemel 

door biddende handen, 
gevormd door twee ouders, 

verbonden door banden 
die hecht en omsloten 

nieuw leven ontvingen, 
het schoonste van boven 

met liefde omringen. 

 

Frits Deubel 
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1.5. KRUISTEKEN 

 
catechist 

 Een kruisje op de toren 

 Een kruisje langs de baan 

 Een kruisje op je voorhoofd 

 Net voor het slapengaan. 

 

 Een kruisje voor het bidden 

 Een kruisje als een wens 

 Dat God je mag bewaren 

 Jij kleine, lieve mens. 

 

 Een kruis wijst naar de hemel 

 Naar Jezus die voor jou 

 Zijn armen heel breed uitspreidt 

 “zoveel hou Ik van jou”. 

 
voorganger  

 NN, 

 Namens heel onze gelovige gemeenschap 

 geef ik je een kruisje, 

 om je te beschermen in deze soms harde wereld. 

 Moge het kruis je leiden als je sterk bent, 

 En moge het je sterken als je zwak bent. 

 

 God zegene en God beware je. 
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catechist 

 Mag ik jullie allemaal uitnodigen  

om ook aan NN een kruisje te geven. 

 

1.6. LIED (instrumentaal) 
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2. Luisteren naar Gods woord en bidden 
 

2.1. SCHRIFTLEZING : Een hevige storm(Mt. 8, Mc. 4, Lc. 8) 

 
lector 

 Op een dag wilde Jezus, nadat Hij de mensen had 

toegesproken, met Zijn volgelingen in een boot het meer 

oversteken.  

 Ze voeren uit. Het water kabbelde zachtjes tegen de 

zijkant van de boot. Na een tijdje viel Jezus in slaap. Het 

was een lange dag geweest en Hij was erg moe. 

 Plotseling stak de wind op. Hij joeg het water op tot hoge 

golven. De wind veranderde in een zware storm. De golven 

werden hoger en hoger en overspoelden het kleine bootje. 

Maar Jezus werd niet wakker van al dat tumult. 

 Een paar volgelingen van Jezus waren vissers die al veel 

stormen hadden meegemaakt. Maar zelfs zij waren nu bang. 

Hoe kon Jezus door blijven slapen in zulk selchts weer? Ze 

schudden Hem wakker. “Meester, ontwaak!” schreeuwden ze. 

“We verdrinken allemaal.” 

 Jezus stond op. “Wees rustig!” beval Hij de wind en de 

golven. Onmiddellijk ging de wind liggen en werd het water 

weer kalm. Jezus keek naar Zijn volgelingen. “Waar is jullie 

geloof?” vroeg Hij aan hen.  

Ze gaven geen antwoord. Vol verbazing en eerbied staarden 

ze naar deze man, die er net zo uitzag als zijzelf, maar die 

bevelen kn geven aan de wind en de golven. Wie kon er 

zoveel macht hebben? 

  
Uit ‘Mijn eerste bijbel’ ISBM 1-40540-091-9 

 

2.2. WOORDJE VAN DE DOOPHEER 
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2.3. WIJ BIDDEN VOOR ELKAAR EN VOOR DE WERELD 

 
lector 

  Wij bidden voor alle kinderen, 

  dat ze mogen ervaren 

  dat tederheid en warme ouderliefde 

  het mooiste is wat ouders aan kinderen kunnen bieden. 

  Laat ons bidden. 
allen 

  Wij bidden, Heer, verhoor ons. 

 
lector 

  We bidden voor alle kinderen over de hele wereld. 

Goede God, in Jezus hebben wij gezien dat U een vriend 

bent voor alle kinderen. 

  Blijf hen behoeden 

  en inspireer de ouders en verantwoordelijken, 

  waar ook ter wereld, 

  om goede herders te zijn naar Uw geest. 

  Laat ons bidden. 
allen 

 Wij bidden, Heer, verhoor ons. 

 
lector 

  Wij bidden voor de ouders en de meter en de peter van NN: 

  dat zij de kracht en de wijsheid mogen hebben 

om voor dit kind/deze kinderen een voorbeeld en steun te 

zijn, 

  dat zij samen de weg van Jezus mogen gaan. 

  Laat ons bidden. 
allen 

Wij bidden, Heer, verhoor ons. 
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2.4. VRIJWARING VAN HET KWAAD 

 
catechist 

  NN, 

Jouw (jullie) kleine handje mag geborgen liggen in de grote 

hand van God.  We willen God vragen om jouw  hand in Zijn 

hand te leiden langs veilige paden. Dat God jullie altijd op 

handen mag dragen. 

 

voorganger  
 Ouders en peetouders, jullie hebben beloofd dat je je 

kindje wil opnemen in jullie liefde en wil beschermen, ieder 

op zijn eigen manier. Je wilt je kind de hand boven het 

hoofd houden. Ik nodig jullie dan ook uit om dat gebaar 

werkelijk te stellen en met mij de rechterhand uit te 

strekken boven je kind en petekind. Wij bidden samen : 
allen 

 Heer onze God, uw Zoon Jezus Christus heeft aan 

kinderen de handen opgelegd, als teken van liefde, zorg 

en bescherming. In navolging van Hem stellen wij 

hetzelfde gebaar over hen. 

 

voorganger  
 Wij vragen U dat wij onze handen steeds gebruiken om goed 

te zijn voor NN.  

dat wij hem/haar/hen steeds de hand boven het hoofd 

houden,  

dat hij/zij uit onze liefde ervaren mag (mogen) dat Gij uw 

beschermende hand nooit terugtrekt. Laat hem/haar/hen in 

ons midden opgroeien als een gelukkig en tevreden mens. 

allen 

 Amen. 
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2.5. HANDOPLEGGING 

 
De voorganger doet nu de handoplegging bij elk van de dopelingen. Ouders, 

peetouders en gans de familie strekken mee de hand uit boven het hoofdje. 

voorganger  

 De kracht van Christus, de Verlosser,moge u beschermen. 

  Hij die leeft en heerstin de eeuwen der eeuwen. 

 

Jouw handje 

 in de mijne, 
zo gaan we hand in hand. 

Mijn grote hand 
jouw kleine, 

een ijzersterke band. 
 

 

 

 

 

 

 

Mijn blikveld zoveel groter, 
het jouwe nog zo klein. 

Maar eens zullen die werelden 
voor ons hetzelfde zijn. 
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3. Kiezen voor God 
 

3.1 GELOOFSBELIJDENIS 

 
voorganger  

 Ouders, 

het doopsel is het begin van het christelijk leven. Wanneer 

je vandaag je kindje laat dopen, is dat zoveel als een 

voornemen, ja een belofte, het voor te gaan in dit christelijk 

leven en het christelijk geloof. Het kind wordt gedoopt in de 

naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Mag ik u 

dan vragen om recht te gaan staan en dit geloof samen met 

ons te belijden? 

  

  Ik geloof in de God van het leven, 

  Die vreugde vindt in elk mensenkind 

  En voor ieder een goede toekomst wil. 

 
allen 

Wij geloven in een God die zorgzaam is als een ouder, 

die oog heeft voor het kleinste en Zijn kinderen niet in 

de steek laat. 

 
voorganger  

Ik geloof in Jezus Christus, die mij laat zien wie God is, een 

Vader voor alle mensen. 

 
allen 

Wij geloven in Jezus, de goede herder, die ons voorgaat 

op onze levensweg en ons oproept om goed te zijn voor 

groot en klein. 
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voorganger  

Ik geloof in de Geest van God, die mensen in beweging zet 

en hun kracht en wijsheid schenkt. 

 
allen 

Wij geloven in de Geest van Jezus, die vreugde brengt 

aan iedereen, die leven en welzijn weet te delen in gezin 

en samenleving. 

 
voorganger  

Ik geloof in de gemeenschap die ontstaat in mensen, die het 

zoeken niet moe worden, die het vinden vieren, in 

dankbaarheid aan de God van het leven. Amen. 

 

3.2. GEBOREN WORDEN UIT WATER EN HEILIGE GEEST 

 
voorganger  

Dopen met water betekent iemand opnemen in onze 

geloofsgemeenschap, het betekent willen leven in de geest 

van Jezus. 

Zegen daarom dit water, God, 

waarmee we deze dopelingen 

dadelijk gaan dopen. Laat hen 

door dit water en leven lang 

delen in Jouw liefde. 
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3.3 SYMBOLEN AANREIKEN 
Elke familie mag nu één voor één naar de doopvont komen. 

 

1. Tekst bij het Doopsel (door de ouders) 

 

Keuze 1: 

 Jij bent voor ons nu nog een kleine knuffelbeer, 

 jou in de armen te hebben is heerlijk, telkens weer. 

 Je maakt ons gelukkig alleen al door er te zijn 

 naar jou kijken als je zoetjes slaapt, dat is al fijn. 

 We hopen dat je een sterke beer zult worden, 

 juist als je in je leven stuit op moeilijke horden. 

 Ook dan willen wij je in onze armen ondersteunen, 

 ook als je groot bent, mag je op ons blijven leunen. 

 

Keuze 2: 

 Kindje, je staat nog maar net in het leven. 

 We hopen jou de nodige bagage mee te geven, 

 Niet om je bestaan in ons midden te belasten, 

 Maar opdat je nooit in het duister zult tasten, 

 Als je groot geworden je eigen weg zult gaan. 

 Moge je dan altijd stevig in je schoenen staan, 

 Dat je met alles wat wij je hebben meegegeven 

 Heel gelukkig zult worden in je verdere leven. 

 

 Keuze 3: eigen tekst 
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2. Doop 

 
voorganger  

N…, laat alles in jou ontwaken, laat het leven steeds meer 

groeien, laat wakker worden in jou: geloof, hoop en liefde. 

Daartoe doop ik je in de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest. 

 

3. Zalving 

 
voorganger  

  NN, nu op jou de naam is gelegd van Jezus Christus, 

  zalf ik jou met zijn Geest, 

  opdat jij mag vervuld worden  

van de kracht en de gezindheid die in Hem was. 

  Jij bent een kind van God,  

vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. 

 
Indien er geen effeta-gebed wordt gedaan (zie 4.1) volgt onderstaande 

zegen. Anders valt deze weg. 

 

Ik zegen je ogen: 

Dat je al wat mooi is, mag bewonderen, 

Dat je het goed in mensen mag zien, 

Dat je jouw weg in het leven mag ontdekken, 

Maar ook wat God je te doen geeft. 

 

Ik zegen je oren: 

Dat je mag luisteren naar al wat blij maakt, 

Dat je mensen in nood mag horen, 

Dat je het zwijgen en de stilte zou kennen, 

Maar dat je ook de stem van God mag horen. 
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Ik zegen je mond: 

Dat je mag lachen en de dingen bij naam noemt, 

Dat je taal eerlijk en mild mag zijn, 

Dat je woorden van bemoediging mag spreken, 

Maar dat je ook woorden vindt om God te danken. 

 

Ik zegen je handen: 

Dat je mag spelen en knuffelen, 

Dat je mensen mag omhelzen, 

Dat je mag geven en delen, 

Maar dat je ook je handen mag vouwen en bidden tot God. 

 

Ik zegen je voeten: 

Dat je mag dansen van blijdschap, 

Dat je je eigen weg mag gaan, 

Dat je niet wegloopt van je eigen levensdoel, 

Dat je steeds de weg vindt naar God. 
 

Iedereen mag terug gaan zitten. 

 

Olie beschermt als de zon te hard brandt. 

 Olie doet dromen van zee en van strand. 

 

 Olie heelt wonden, olie verzacht. 

 Olie geeft licht aan de lamp in de nacht. 

 

 Olie doet glanzen, olie versterkt. 

 Dopen met olie is Gods Geest die werkt. 
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4. Doopkaars 

 
catechist 

Ieder jaar krijgt de paaskaars door de wijding in de 

paasnacht een bijzondere betekenis. Een jaar lang staat ze 

er als symbool van Christus die gezegd heeft dat Hij licht 

wil zijn voor alle mensen of een wegwijzer in hun zoektocht 

naar geluk. 

 

We ontsteken nu de doopkaars aan de brandende paaskaars, 

opdat Jezus NN.,die zopas gedoopt werd, moge vergezellen 

op zijn/haar levensweg. 

 
voorganger  

NN, moge jouw doopkaars, ontstoken aan de paaskaars, je 

herinneren aan je doopsel. Telkens als je ze ontsteekt, komt 

dit gebeuren weer tot leven en we wensen dat je gesteund 

door je ouders, peter, meter en familie, Jezus mag 

ontdekken als het licht op de weg die je wil gaan. 
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4 LEVEN ALS GEDOOPTE 

 

1. Effeta  
(Dit gebed valt weg indien er een zegen is geweest bij de zalving.) 

 
voorganger  

  God, onze Vader, wij bidden U: 

  Wek NN tot het volle leven. 

 

Gij hebt dit/deze kind(eren) oren gegeven om te horen en 

oogjes om te zien. Moge hij/zij leren luisteren naar de 

mensen en naar U en oog hebben voor al het mooie en schone 

in deze wereld. 

 

Gij hebt dit/deze kind(eren) handen en voeten gegeven. 

Open zijn/haar/hun handen om te geven en te ontvangen en 

laat hem/haar/hen altijd Uw wegen bewandelen. 

 

Open ook de mond van deze dopeling(en) dat hij/zij 

leren/leert lachen en zingen en de taal van de liefde 

spreken/spreekt. 

 

  Moge hij/zij een leven lang Uw naam zegenen. 
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2. Onze Vader 

 

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. 

 

Want van U is het Koninkrijk 

en de Kracht en de Heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

3. Toewijding aan Maria 
 

catechist 

Moge we nu alle kinderen uitnodigen om bij het beeld van 

Moeder Maria een kaarsje te komen aansteken. 
 

voorganger  
  Lieve Maria, 

  Gij weet wel wat mensen nodig hebben: 

  troost en zorg, 

  aandacht en liefde. 
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  Wij willen vandaag  

  deze kaarsen bij U zetten, 

  en beloven aan U 

  dat wij voor deze kinderen zullen zorgen. 

  En als dat niet helemaal lukt 

  bent U er ook nog. 

  Geef deze kinderen een plaatsje in uw hart, 

  zoals wij allemaal daar een plekje hebben. 

  Dan zal het hen zeker goed gaan. 

  Dank U, Maria. 
 allen 

  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 van God, 

  bid voor ons zondaars, 

  nu en in het uur van onze dood. 

  Amen. 
Het/De kind(eren) krijg(t)(en) nu een schubuliertje opgespeld. 

 

4. Slot en zegen 
 

voorganger  
Beste ouders, peter en meter en familie, 

omring NN met uw liefde 

en wees gelukkig met elkaar. 

Moge vreugde, vrede en geluk wonen in jullie huis. 

Hiertoe zegene u de almachtige God, 

de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
allen 

Amen. 
We tekenen het doopregister. 
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Daar ga ik dan 

 met de lieve wensen 

 van al deze mensen 

 als een ruiker van licht. 

 

Zoek mijn eigen wegen 

 die ‘k in dit bestaan 

 als mens en als christen 

 van nu af zal gaan. 

 

Daar ga ik dan, 

 gezegend, gedoopt 

 en gedragen door mensen 

 in wie God naast mij loopt. 
     Lut Debroey 

DIT BOEKJE BLIJFT IN DE KERK LIGGEN 


