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I. Openingsritus 

 

Lied 

 

Inleiding door de voorganger of catechist 

 

Welkom door de ouders 

 

Welkom aan iedereen die met ons deze blijde 

gebeurtenis komt vieren: de geboorte en het 

doopsel van N…. 

Wij danken God om ons kindje. 

Nu vragen wij aan Hem, die N… heeft uitverkoren: 

bescherm en behoed hem/haar, 

bewaar dit stukje hemelgoed. 

Wat er ook gebeuren mag, schenk N… een leven en 

een wereld vol met kleuren. 

 

Openingsgebed 

 

Allen: Goede God, 

Gij hebt dit kindje aan ons toevertrouwd. 

Het leert ons wat verwondering is, 

tederheid en kwetsbaarheid. 

Kinderen brengen ons ook dichter bij elkaar. 
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Wij danken U hiervoor. 

AMEN. 

 

II. Opname in de Kerkgemeenschap 

 

Naamgeving 

 

Vg:  Zonder naam loopt een mens verloren in de massa. 

Een naam roept iemand op in je herinnering, 

een naam geeft verbondenheid 

van mens tot mens. 

 

Wil je aangesproken worden, 

dan heb je een naam nodig: 

een naam om je te noemen en te koesteren, 

om je te roepen en te doen groeien, 

om je te kennen en te beminnen, 

opdat je steeds meer jezelf zal worden. 

 

  Welke naam hebben jullie gekozen voor je kindje? 

 

Ouders: N... 

 

De catechist duidt de betekenis van de naam. 
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Vg:  N…, met deze naam zal je door het leven gaan. Met 

deze naam spreekt God jou aan. Jouw naam staat 

geschreven in de palm van zijn hand. Nooit zal God 

vergeten dat jij er bent. 

 

  Beste ouders, 

verlangen jullie dat N… 

opgenomen wordt in onze Kerkgemeenschap? 

 

Ouders: Ja, dat willen wij. 

 

Vg:  N…, wij heten je welkom in onze 

geloofsgemeenschap. 

 

Kruisje 

 

Vg:  N…, 

op je kleine voorhoofd zal ik een kruisje geven. 

Het is het teken van Jezus, die zijn kruis gedragen 

heeft in liefde voor ons allen. Ook jij zult een kruisje 

te dragen hebben ergens langs je weg naar de 

horizon. Maar mensen zijn er om elkaar te helpen. 

Opdat je in je leven veel goede mensen mag 

ontmoeten, teken ik je (+) in de naam van de Vader, 

de Zoon en de heilige Geest. 
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Ouders, peter en meter, 

ik nodig ook jullie uit om N… 

een kruisje te geven. 

 

III. Ontmoeting met de Bijbel 

 

Schriftlezing en oplegging van de Bijbel 

 

Wij lezen het scheppingsverhaal 

(naar Genesis 1, 1-31) 

 

In het begin was het donker. Er was geen zon en er 

was geen maan. Er was geen zee om in te 

zwemmen en er was geen land om op te staan. De 

hemel was zwart en de aarde was leeg. Maar 

plotseling stak God het licht aan. Toen scheen de 

zon en het was licht. ’s Nachts kwamen er sterren 

aan de hemel, want dat vond God een mooi gezicht. 

De hemel was blauw, maar de aarde was leeg. En 

God verdeelde toen de aarde in heuvels, meren, zee 

en strand. 

Op de heuvels bloeiden bloemen, dieren sprongen, 

zwommen en sliepen. Toen was de zee voor alle 

vissen en voor de dieren was het land. Maar op een 
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dag zag God dit alles en vond de aarde niet 

volmaakt. En daarom heeft Hij toen als laatste er 

nog iets prachtigs bij gemaakt. Hij maakte een man 

en Hij maakte een vrouw. God maakte mij en Hij 

maakte jou …. 

 

Het handje van de dopeling wordt op de Bijbel gelegd. 

 

Vg:  N…, ook voor jou wordt dit boek vanaf vandaag een 

levensboek. 

 

 
 

Woordje door de voorganger 

 

Lied 
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Voorbede 

 

Vg:  Laten wij bidden tot God onze Vader. 

 

Lezer 1: Voor N…, dat hij/zij goed en gezond groot wordt. 

Dat hij/zij vele vriendjes en vriendinnetjes mag 

hebben en steeds het zonnetje in huis zal zijn. Laat 

ons bidden. 

 

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 

 

Lezer 2: Voor de ouders van N…, dat zij kracht en wijsheid 

bezitten om een voorbeeld en steun te zijn. Ook 

voor de familie en vrienden. Dat ze samen veel 

plezier mogen beleven en als het tegenzit, dat N… 

dan veel troost vindt bij hen. Laat ons bidden. 

 

Lezer 3: Voor alle kinderen van de hele wereld, dat zij geluk 

mogen kennen in hun jonge leven. Laat ons bidden. 

 

Handoplegging 

 

Cat:  Handen kunnen dragen. De handen voor iemand uit 

de mouwen steken, is iemand helpen en 

ondersteunen. Dragende handen zijn handen die 
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iemands zorgen en pijn helpen dragen, verdragen 

en meedragen. Handen kunnen troostend zijn. 

Wanneer we het moeilijk hebben, voelen we ons 

gesterkt als iemand zijn hand op onze schouder 

legt. Een schouderklopje doet deugd. We voelen 

dan dat iemand achter ons staat en ons niet alleen 

laat. De hand boven iemands hoofd houden, is een 

teken van bescherming. We zeggen daarmee: “Op 

mij kan je rekenen!” 

 

Mag ik jullie nu allen vragen om de rechterhand uit 

te strekken in de richting van onze dopeling en een 

dak te vormen van veiligheid en geborgenheid. 

Tegelijkertijd bidden wij dat ook God dit kindje een 

hand boven het hoofd houdt: 
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Allen: Goede Vader, 

aan heel wat mensen heeft Jezus de handen 

opgelegd, ook aan kinderen. 

Hij deed dit om ons te tonen hoezeer Gij van ons 

houdt. 

Wil dit kindje beschermen 

en geef dat het onder uw hoede 

onbezorgd en blij mag delen 

in al het goede dat leeft in ons midden. 

AMEN. 

 

IV. Kiezen voor God 

 

Belofte van de ouders 

 

Vg:  Beste ouders, mag ik jullie vragen om hier voor deze 

gemeenschap van familie en vrienden, alsook voor 

God, te bevestigen dat jullie voor je kind een 

bijzondere zorg wil dragen. 

 

Beloven jullie voor N… goede ouders te zijn? 

 

Ouders: Ja, dat beloven wij. 
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Vg:  Beloven jullie N… steeds de hand boven het hoofd 

te houden en jullie kind trouw te blijven wat de 

toekomst ook brengen zal? 

 

Ouders: Ja, dat beloven wij. 

 

Vg:  Beloven jullie N… de evangelische waarden te 

leren kennen en voorleven? 

 

Ouders: Ja, dat beloven wij. 

 

Belofte van peter en meter 

 

Vg:  Jullie, peter en meter, willen meewerken aan het 

levensgeluk van je petekind. Jullie 

vertegenwoordigen de vele mensen die een rol 

zullen spelen in het leven van N… en die hem/haar 

zullen voorgaan in alles wat goed is en waar. 

 

Beloven jullie daarom een bijzondere liefde en 

aandacht te geven aan je petekind en mee te 

werken aan zijn/haar levensgeluk? 

 

P/M: Ja, dat beloven wij. 
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Geloofsbelijdenis 

 

Vg:  Nu wij N… opnemen in de gemeenschap van 

Christus, spreken wij ons geloof uit met de 

woorden, die wij op onze beurt ontvingen van onze 

ouders: 

 

Allen: Ik geloof in de lach van een kind, 

en in de goedheid van alle mensen. 

Ik geloof in de bloemen en de dieren om me heen, 

in de zon en de maan: 

Gods scheppingswerk. 

Ik geloof in elke nieuwe lente, 

in onze verantwoordelijkheid 

voor wat de wereld worden zal. 

Ik geloof in een nieuw begin, 

in dat alle kleine beetjes helpen. 

Ik geloof dat wij anderen gelukkig kunnen maken. 

Ik geloof in het leven, 

ons door de Vader gegeven. 

Ik geloof in de toekomst van het Liefderijk van 

mensen, ons voorspeld door Jezus, 

wiens Geest ons steeds nabij is. 

AMEN. 
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Vg:  Gaat N… dan allen voor in de beleving van ons 

geloof en breng hem/haar groot in de Geest van 

Jezus Christus. 

 

V. Doopsel 

 

Zegen over het doopwater 

 

Vg:  Water speelt een belangrijke rol in ons leven. Het 

heeft N… veilig beschut voor hij/zij geboren werd. 

Water drenkt de aarde en maakt haar vruchtbaar, 

zodat we kunnen eten en drinken. Dauwdruppels 

kondigen een nieuwe dag aan. Water is een bron 

van leven en groei. Het doet je deugd, het verkwikt 

je en wast alles weg. Water maakt alles nieuw en 

geeft verse kracht. Met water wordt N… vandaag 

gedoopt. 

 

God, 

zegen dit water (+), waarmee wij N… gaan dopen. 

Geef dat hij/zij zich zo gedragen weet door U en 

door ons, 

dat hij/zij altijd mag kiezen voor het volle leven. 

Dat hij/zij levengevend mag zijn voor anderen. 
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Doopsel 

 

Vg:  Mag ik vragen dat de ouders, peter en 

meter N… samen ten doop houden. 

 

N…, ik doop je met dit levengevende water in de 

naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

 

Zalving 

 

Vg:  Olie of zalf maakt soepel en krachtig, verzacht, 

geneest, heelt en beschermt. Deze olie geeft 

nieuwe kracht in de Geest, om opgewassen te zijn 

tegen alle moeilijkheden die het leven meebrengt. 

 

N…, ik zalf jou. Moge God jouw kracht en sterkte 

zijn opdat je een gelukkig mens wordt die vele 

anderen gelukkig kan maken. 
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Feestkleed 

 

Cat:  N…, je hebt vandaag je feestkleed aan. Moge dit 

een teken zijn van de wil van je ouders en allen hier 

aanwezig om de mooie mens in jou te laten 

ontluiken. 

 

Doopkaars 

 

Vg:  Vele kindjes zijn bang in het donker. Daarom laten 

we ergens een klein lichtje branden. De paaskaars in 

ons midden verwijst naar Jezus Christus, het veilige 

licht in ons leven. Aan haar steken we de doopkaars 

van N… aan. 

 

De doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars. 

 

VI. Slotritus 

 

Effetagebed 

 

Vg:  Effeta betekent: ‘Ga open’. Jezus raakte eens een 

doofstomme aan en zei: “Effeta”. De man bloeide 

open. Van harte wensen wij dat ook dit kindje zich 
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mag openen voor het leven en opgroeit tot een 

mens, aan wie velen deugd beleven. 

 

Een doopkaars werd ontstoken. Wij wensen deze 

dopeling toe dat hij/zij een lichtje mag zijn in onze 

wereld. Daartoe heeft hij/zij de zintuigen nodig. 

Deze worden nu gezegend. 

 

Ik zegen je oogjes, opdat je blijvend de goede 

dingen zou zien in de wereld en in de mensen om je 

heen. 

 

Ik zegen je oortjes, opdat je zou mogen luisteren 

naar wat zoveel mensen te vertellen hebben over 

dat wondere leven dat je nu ontvangen hebt. 

Ik zegen je mondje, opdat je ermee zou mogen 

lachen en woorden spreken van troost en 

bemoediging. 

 

Ik zegen je handjes, dat je ze sluit omheen de 

mensen waarvan je houdt en dat je ze openhoudt 

voor de mensen die je hulp verwachten. 
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Ik zegen je voetjes, zodat je de weg op deze aarde 

mag vinden en zo ontdekt wat God heeft bereid 

voor jou. 

 

Onze Vader 

 

Vg:  Bidden wij nu samen het gebed dat Jezus 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. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

AMEN. 
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Toewijding aan Maria 

 

Cat:  Maria, 

U weet wat het zeggen wil: 

nieuw leven dragen en leven geven, 

zich verheugen over de geboorte van een kind. 

Als moeder van Jezus kent U eveneens de pijn en de 

zorg die dit meebrengt. 

Wees ook onze moeder, 

omdat wij geloven in uw Zoon en omdat wij zijn 

weg willen gaan. 

Zorg goed voor N…. 

Laat uw beschermende hand rusten op dit leven. 

Wees een voorbeeld voor de ouders, 

leer hen elkaar liefhebben en trouw blijven. 

Moeder Maria, 

wees N… nabij op de weg van het leven. 

Moge hij/zij een lichtje zijn, 

zoals U een zon bent geweest 

en dit nog steeds zijt voor velen 

die troost en hulp zoeken. 

AMEN. 

 

Allen: Wees gegroet Maria, 

vol van genade. 
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De Heer is met U. 

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, 

en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 

Heilige Maria, 

Moeder Gods, 

bid voor ons, arme zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 

AMEN. 

 

 
 

Zegening kruisje 

 

Vg:  Goede God, 

wij vragen uw zegen (+) over dit kruisje: een teken 

verwijzend naar uw Zoon, Jezus. 

Zijn voorbeeld sterkt ons om goed te leven: 

vol liefde, vergevingsgezind en dienstbaar. 
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Vandaag kozen wij in de plaats van N… voor de 

evangelische levensweg. 

Help hem/haar om deze levenslang te volgen. 

Door Christus onze Heer. 

AMEN. 

 

Aandenken 

 

Lied 

 

Bezinning 

 

Cat:  Wat zou het leven zijn zonder kinderen? Zij hebben 

nog iets oorspronkelijk, iets van het begin van de 

schepping. Een kind ontwapent, het brengt vrede, 

het brengt je aan het lachen, het leert ons opnieuw 

spelen. Het verzoent ons weer met het leven als we 

hard en bitter geworden zijn. 

 

Een kind vertelt ons over de echtheid van het leven 

en onschuld. Het draagt nog geen masker en heeft 

nog geen muren rond zich opgetrokken. Daarom is 

het zo weerloos en kwetsbaar, nog helemaal 

zichzelf. 
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In de ogen van een kind zie je jezelf zoals je zou 

willen en kunnen zijn. Het doet je stilstaan bij jezelf, 

soms met veel heimwee. Zo was je zelf ook eens: 

spontaan, onschuldig en eenvoudig, een kind vol 

beloften voor de toekomst. 

 

Het is een droom die werkelijkheid wordt in Jezus. 

In Hem is het kind nooit gestorven. Hij benadert de 

mensen als een kind: ongedwongen, spontaan, 

open. Hij kijkt niet naar posities en titels, alle 

mensen zijn Hem gelijkwaardig. Hij kleeft geen 

etiketten, bij Hem mag je zijn zoals je bent. Hij 

bekijkt je met de ogen van een kind, en je wordt 

een ander mens. 

(Erik Stijnen) 

 

Zending en zegen 

 

Vg:  Ga nu in vrede met je kindje naar huis. Omring 

het met jullie liefde en wees gelukkig met elkaar. 

Moge de Geest van Jezus Christus heersen in jullie 

huis en zijn vreugde wonen in jullie gezin. 

 

Zegene tenslotte N… en u allen de almachtig-goede 

God: Vader, Zoon en heilige Geest. AMEN. 
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Lied 

 

Ondertekening van het doopregister 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindje dat het water voelt, 

weet je dat God jou bedoelt? 

Druppels op je babywang 

raken jou je leven lang. 

 

Water tekent een geheim, 

dat jij kind van God mag zijn. 

Water levert het bewijs, 

God gaat met jou mee op reis. 

 

Want wanneer je bent gedoopt, 

weet je dat God naast je loopt. 


