KEUZETEKSTEN
Bij een
DOOPVIERING

Gedoopt worden is
door het water
naar het licht
gedragen worden.

SCHEMA
Welkom door priester (en ouders)
Naamgeving
Kruisje geven
Lezing uit de bijbel
Homilie
Belofte van de ouders
Belofte van peter en meter
Geloofsbelijdenis
Handoplegging
Doopsel met water
Zalving met chrisma
Doopkaars
(Doopkleed: als dit er is)
Zegening van de zintuigen
Voorbeden
Onze Vader
Bezinningstekst (eventueel maar niet noodzakelijk)
Slotgebed
Zending en zegen
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Welkom door de priester
Welkom door de ouders

(eventueel)

1
Er worden dagelijks kinderen geboren.
Je staat er nauwelijks bij stil,
tot het over jouw kindje gaat.
Je ervaart het als een wonderbaar gebeuren.
Zo is het de eerste maal.
Zo is het telkens weer.
Je bent er nooit groot en klein bij.
Je voelt je veel dichter bij elkaar.
Je wordt er stil van
en diep gelukkig.
Je vertelt het aan iedereen,
maar je krijgt het niet gezegd.
Geboren worden,
nieuw leven,
gegeven en gekregen,
een wonder vol van leven,
een wondervol leven.
Van harte welkom allemaal op de doopviering van ………………...

2
Soms valt er
een klein engeltje op aarde
zo schitterend zo zuiver en zo klein
Soms valt er
een klein engeltje op aarde
wat prachtig dat het hier bij ons mag zijn

3

Naamgeving
1
Het doopsel is niets slechts
een dankgebed om het nieuwe leven,
het vieren van een geboorte.
Het is ook en vooral
het opnemen van een nieuwe mens
in de gemeenschap van Jezus Christus.
In deze gemeenschap wordt dit kind
gedragen door de liefde van mensen
en door de liefde van God zelf.
In deze gemeenschap krijgt dit kind een naam.
Mag ik u daarom vragen, beste ouders,
welke naam jullie hebben gekomen voor jullie kindje?
Ouders: ……..
Deze naam staat nu voorgoed geschreven
in de palm van Gods hand.
2
Als mensen van elkaar houden,
dan noemen zij elkaar bij hun naam.
Als twee mensen een kindje krijgen,
dan geven zij een naam aan hun kind.
Die naam drukt hun liefde en hun verwachting uit,
die naam blijft een leven lang.
Ontelbare malen wordt hij genoemd
en telkens weer is er iemand die ernaar luistert.
Die naam is ook het eerste geschenk van ouders aan hun kind.
….. en …..,
wanneer jullie je kind een naam geven,
dan zeggen jullie daarmee ook:
wij geven jou deze naam,
maar je bent niet ons bezit.
We hébben je niet,
maar je bent zelf een eigen persoon.
En jij mag ons mama en papa noemen.
Dat wil zeggen: wij willen er altijd zijn voor jou.
….. en …..,
welke naam hebben jullie voor jullie kindje gekozen?
Ouders: …………….
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3
………., je naam, dat is méér dan een verzameling lettertjes.
Je naam, dat ben jijzelf.
Als iemand je roept bij je naam, bedoelt hij jou helemaal.
Alles in jou: je blijheid, je verdriet, je angst, je geloof, je twijfels,
je talenten. Je naam groeit ook met je mee.
………., met deze naam ga jij door het leven.
Nog voor je geboren was,
hebben je ouders deze naam voor jou bedacht.
Een naam, waarmee ze wilden zeggen:
"Je mag er zijn in ons gezin,
je hoort hier bij ons,
je mag zijn wie je bent
en je mag worden wie je worden wil.”
4
Bij je geboorte gaven je mama en papa jou een voornaam, ….
De mooiste naam die ze konden vinden.
Eigenlijk heb je twee namen: een voornaam en een familienaam.
Je familienaam zegt bij welke mensen je hoort: bij papa en mama, bij je grootouders.
Je bent als een tak van een reusachtige boom die heel oud is.
Allemaal mensen van dezelfde familie, met dezelfde familienaam.
Maar je voornaam geeft je een bijzondere plaats in die grote familie.
Je hoort erbij, en toch ben je anders. Want je hebt een eigen naam gekregen.
5
Een naam geven is iets bijzonders.
Een naam schept een hechte band
tussen wie hem geeft en wie hem draagt.
Een naam draag je je hele leven mee.
En aangesproken worden met die naam
schept nabijheid en vertrouwen…
Jouw eerste naam, “………………….”, zal men het beste kennen:
de naam die op je paspoort staat;
een naam die met veel zorg werd gekozen door je mama en papa.
Maar velen zullen nog een naam bedenken,
een troetelnaam, heel spontaan.
Niet eentje, maar een snoer van namen:
de parels die een mens verder doen gaan.
En een derde naam die mag je zelf ontdekken:
hij zit in het diepste van wie je bent
het is je roeping die je door God zelf gegeven is:
de opdracht die je bij de ander brengt.
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Kruisje geven
1
Een kruisje geven is een oud gebaar.
Wat is er eigenlijk mooier
dan aan je kind Gods zegen en je eigen liefde
toe te wensen?
Iets wat zo eenvoudig is
en toch zo'n diepe betekenis heeft:
God zegene en God beware je.
Ouders, meter en peter:

God zegene en God beware je.

2
Een zoen en een kruisje ’s avonds voor het slapengaan,
zijn een tedere wens voor een rustige nacht.
Een kruisje heeft de vorm van een plus-teken:
iets positiefs, iets goeds.
Hiermee willen we jullie bevestigen,
een grote eigenwaarde meegeven.
Jullie zijn de moeite waard, we geloven in jullie,
er zit meer in jullie dan jullie misschien wel denken.
Een kruis doet ook denken aan een kruispunt.
Op een kruispunt moet je kiezen welke weg je inslaat.
Jullie zullen ooit moeilijke keuzes moeten maken.
Maar met dit kruisje willen we zeggen dat
we met jullie en voor jullie kiezen.
Een kruisje is ook het teken van de Christenen.
Samen met jullie willen we proberen in het spoor te lopen
van Jezus van Nazareth,
want Hij is een mens om van te houden.
In Hem hebben mensen God ontdekt.
…………., ik geef je nu een kruisje:

“God zegene en beware je”.

Mama en papa, meter en peter,
geef nu ook een kruisje
op het voorhoofd van jullie kindje en petekindje
en blijf dit doen, jullie leven lang.
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3
………………,
Op je voorhoofd krijg je een kruisje.
Daarmee willen we je drie dingen zeggen:
Een kruisje is een plus-teken.
We willen je daarmee bevestigen,
je bent de moeite waard.
We geloven in jou.
Een kruisje doet ook denken aan een kruis-punt.
En op een kruispunt moet je kiezen
welke weg je inslaat.
Je zal ooit moeilijke keuzes moeten maken,
maar met dit kruisje willen we zeggen
dat we met jou en voor jou kiezen.
Een kruisje is ook een teken van de christen.
Samen met jou willen we proberen
in het spoor te lopen van Jezus.
Tot slot willen we met een kruisje vragen aan God
om je steeds te behoeden en te bewaren,
opdat je kan worden wie je worden wil.
De priester geeft een kruisje: God zegene je en God beware je.
Mama, papa, meter en peter geven een kruisje
en zeggen “God zegene en beware je”
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Bijbeltekst
1

naar Galaten 5,22-26 en 3,26-29

Lang geleden raakte Paulus, een Jood, geboeid door Jezus.
Vanuit die fantastische ervaringen schreef hij:
Laat je raken door Jezus. Leef in zijn geest.
En wat zijn Geest in je laat rijpen is: liefde en genegenheid, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, eenvoud en soberheid.
Laat je niet verknechten door wat 'men' oplegt.
Wie Jezus werkelijk ontdekt, die proeft het echte leven.
Als jij je laat dopen, dan wil je leven in de Geest van Jezus.
Dan laat jij je raken door Hem. Je dompelt je onder in zijn manier van leven.
Je trekt Jezus als een kleed aan, zo verbonden wil je zijn met Hem
en met alle mensen die zich hebben laten dopen.
Als je gedoopt bent, is er geen onderscheid meer tussen iemand van je eigen volk of een vreemde,
tussen arm of rijk, man of vrouw. Leef in die Geest van Jezus, de liefste mens van God.
2

naar Matteüs 19, Markus 10 en Lukas 18

Er waren eens een heleboel ouders die hun kinderen naar Jezus wilden brengen.
Want ze wisten wel dat Jezus een echte kindervriend was en dat elk kind voor hem
meer waard was dan het duurste juweel of de grootste schat. Dus het werd algauw een
gezellige drukte met grote en kleine kinderen en ook met heel veel baby’tjes.
Maar de leerlingen van Jezus vonden al die kinderen veel te druk.
“Val Jezus toch niet lastig met die kinderen” zeiden ze tegen de ouders,
Hij heeft wel belangrijker dingen te doen dan zijn tijd te verprutsen”.
En Jezus zelf? Die dacht daar wel heel anders over.”Stuur die kinderen toch niet weg.
De wereld is er zeker niet alleen voor de grote mensen”
Jezus knuffelde alle kinderen en maakte hen aan het lachen.
“Ik hou van alle kinderen” zei Jezus “want ze zijn zo vol vertrouwen.
Het wordt misschien wel eens tijd dat ook de grote mensen terug worden zoals de kinderen.
De wereld zou er een stuk mooier uit zien”
3

naar Matteüs 18, Markus 9 en Lukas 9

Jezus en zijn leerlingen waren op stap. Ze praatten wat met elkaar. Het werd al vlug een
serieus gesprek. Iemand vroeg:”Wie van ons zou nu de belangrijkste zijn voor Jezus?”
“Petrus misschien” zei de ene.”Nee, het is vast Johannes” zei weer iemand anders.
Ze kwamen er niet uit. Laat het ons maar aan Jezus zelf vragen, die zal het vast wel weten.
Jezus zei: “Zie je dat kind daar dat langs de weg speelt? Het belangrijkste voor mij zijn de mensen
die weer zo kunnen worden als een kind: vol vertrouwen. En iedereen die goed zorgt voor kinderen
brengt de wereld van vrede een stukje dichter bij.”
Daar moesten de leerlingen wel even over nadenken. Kan een kind dan zo belangrijk zijn? Ja,
moesten ze toegeven, want elk kind opnieuw toont ons wat de kracht van liefde kan betekenen.
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4

naar Johannes 15, 9 – 27

Jezus zegt ook nog tot ons vandaag:
Weet je wat ik graag zou hebben, héél graag?
Dat jullie van elkaar zouden houden – net zoals ik van jullie hou.
Alleen als je je helemaal aan iemand geeft, hou je van haar.
Dat is pas liefde.
Dus niet: ik hou van je, maar . . . . Niets te maren.
Dat is wat ik van jullie verlang. Dan pas kunnen jullie echt vrienden worden.
Jullie zijn niet minder dan ik:
ik heb jullie alles verteld wat ik van de Vader gehoord heb.
En ik heb jullie uitgekozen om te doen wat Hij vraagt.
Ik heb jullie de taak gegeven mensen lief te hebben:
mensen gelukkig maken is het enige doel.
Als je daarvoor kiest, zal God je geven wat nodig is.
Hij zal geven op jullie vragen.
Van elkaar houden, dat is dus wat ik wil.
Daardoor zullen jullie enorm blij worden.
Soms zelfs volmaakt gelukkig.
Maar aan de andere kant: het zal niet allemaal koek en ei zijn,
niet allemaal zo rooskleurig.
Soms zal de wereld jullie haten om wat je doet.
Omdat jullie niet kiezen voor wat de wereld kiest,
maar omdat jullie voor de liefde kiezen.
Wie niet wil houden van de mensen, wie hun geluk niet nastreeft,
die maakt zich schuldig. Wie verzuimt te doen, wat hij moet doen,
die keert zich af van God. Die is geen vriend van God.
Wie mensen haat, haat ook God.
Wie onverschillig is voor een ander, is onverschillig voor God.
Wie de ander niet wil zien of horen, kan ook God niet zien of horen.
Dit is jullie taak:
jullie moeten ervan getuigen dat God van jullie houdt zoals jullie zelf van de mensen houden.
God is maar thuis bij jullie als de mensen bij jullie mogen thuiskomen.
5
Er zijn in de bijbel nog veel andere geschikte teksten en verhalen

Homilie
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Belofte van de ouders
1
….. en …..,
jullie laten ….. dopen,
jullie willen hem/haar gelovig opvoeden,
zodat hij/zij van dag tot dag meer kan leven uit God.
Wil dan op volgende vragen antwoorden,
jullie eigen doopsel indachtig:
Beloven jullie voor je kind
een goede vader en een lieve moeder te zijn?
Beloven jullie …..
een christelijke opvoeding te geven
en hem/haar groot te brengen
in de geest van het evangelie?
Beloven jullie ….. altijd trouw te blijven,
wat de toekomst ook brengen zal
en hem/haar vrij te maken om zijn/haar eigen weg te gaan?
Ouders:
Wij willen ….. laten dopen.
Daarmee drukken wij uit
dat wij God danken om ons kindje
en dat wij zullen proberen
het op te voeden
tot een gelovig mens,
die zelf leert kiezen voor echt leven.
2
Als je het ons zal vragen, ……………….
waarom we jou wilden brengen in die stroom
van Levend Water,
dan is ons antwoord:
dat je van God mag leven, ten volle,
wie je bent.
Dat je elke dag meer en meer zou worden
zoals je bedoeld bent, goed in je lijf
en zonder angst voor de mensen.
Dat je jezelf veel tijd en humor gunt,
zodat je bereikbaar bent voor kleinen.
Dat je je laat raken door de schoonheid
van Gods schepping en door de kracht van
het geschenk dat Liefde heet.
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3
……………………..,
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
om met de kennis die we hebben,
met de waarden die we nastreven,
met het geduld dat we opbrengen,
met de liefde de we koesteren
en met heel ons hart,
je te laten opgroeien om later je eigen weg te gaan.
We beloven er altijd voor je te zijn.
4
……………………………,
je bent voor ons een stukje
van Gods schepping dat we in handen kregen
en met onze zorg willen omringen.
We willen jou zien groeien, zoeken en tasten
en je hierin begeleiden met eerbied
zonder je te kwetsen.
We willen je bevrijden,
uit angst losmaken,
je op weg zetten en je laten gaan.
We beloven je trouw te blijven,
wat de toekomst ook brengen zal.
We beloven je te leiden op de weg
van het geloof en je op te voeden
in de geest van het evangelie.
5
…………………………,
we willen een lieve moeder en een lieve vader voor je zijn.
We beloven je trouw te blijven,
wat ook de toekomst brengen zal,
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.
We zullen je grootbrengen
in de geest van het evangelie
en beloven je
je vrij te maken
om je eigen weg te gaan.
We willen altijd van je houden.
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6
… We willen voor jou
een goede vader en een lieve moeder zijn !
Wij willen voor jou zijn als levengevend water,
elke dag opnieuw.
Wij willen je zalven
met alles wat wij aan liefde in ons dragen.
Wij zullen trachten voor jou
een licht te zijn op je levensweg,
in deze tijd,
klaar en helder.
We zullen je trouw blijven,
wat de toekomst ook brengen zal.
7
Een kind het leven schenken, het opnemen en het opvoeden,
behoort tot de grote levenservaringen van man en vrouw.
Het is een levensopgave die zij samen te dragen hebben.
Het doet je veranderen
en biedt je de kans een rijker mens te worden.
Ervaringen rond de geboorte van een kind
zijn gekleurd met gevoelens
van dankbaarheid en verantwoordelijkheid.
Als ouders hun ouderschap willen vieren,
willen ze danken en verantwoordelijkheid op zich nemen.
Mama:
Lieve …..,
papa en ik beloven je met zorg en liefde te omringen.
We zullen tijd vrijmaken om te spelen met jou,
we willen je laten huppelen en dartelen op jouw levensweg.
We willen je dragen, maar ook ruimte geven om jezelf te vinden
en eigen keuzes te maken.
Papa:
We zullen je niet laten verdwalen
in een bos van angst en onzekerheid.
We willen je een helpende hand bieden als je valt,
je een zetje geven als je het even niet meer ziet zitten,
een luisterend oor te zijn als je je hartje wil luchten.
We zullen je vertellen over het mooie van het leven,
maar ook over pijn en onrecht.
We hopen en dromen dat je zal meebouwen aan een wereld
die goed is voor alle mensen.
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8
Lieve ………., voor ons mag zijn wie je bent.
Je moet geen masker opzetten.
Je hoeft niet mooier en beter, sterker of flinker te zijn.
Zoals je bent, ben je goed.
We willen je laten stralen met je échte kleuren.
In goede en kwade dagen kan je op ons rekenen,
we laten je niet in de steek, bij ons ben je thuis.
Kleur je eigen leven! Ga op avontuur!
En weet, ook al is er regen, ergens schijnt altijd de zon
en straalt een prachtige regenboog!
Wij geloven erin!
9
…, wij beloven om van ons huis
een warme thuis te maken voor jou.
Wij willen jou kansen geven
om je eigen weg te zoeken.
Daarbij mag je rekenen op onze liefde en zorg.
Wij beloven je op te voeden
in de geest van het evangelie van Jezus:
de geest van liefde, rechtvaardigheid en vrede.
En weet: als we falen, of al die andere mensen,
dan kun je bij Hem terecht met je verhaal.
Wij willen meewerken aan een betere wereld
voor jou en andere kinderen.
10
…., we willen een goede mama en papa voor je zijn, voor je zorgen en je graag zien.
Zacht en speels als het kan, streng als het moet.
We willen er zijn wanneer je ons nodig hebt, op de momenten waarop je ontgoocheld bent of
juist intens gelukkig.
We willen jou een thuis schenken waar je rust en geborgenheid vindt., maar ook uitdagingen
en nieuwe kansen.
We hopen dat we je kunnen helpen wanneer je voor een moeilijke keuze staat.
We willen met je verbonden blijven ook als jouw keuze de onze niet is.
We willen je uitnodigen om je leven zin te geven.
We durven hopen dat het verhaal van God ook voor jou betekenis zal hebben en dat je er
sleutels tot duurzaam geluk in mag vinden.
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Belofte van meter en peter
1
Ook gij, meter en peter,
wilt meebouwen aan het levensgeluk van …. .
Gij vertegenwoordigt de vele mensen
die ooit een rol zullen spelen in het leven van ….. .
Belooft gij hem/haar in uw hart te dragen en ….. en ….. bij te staan
in het volbrengen van wat zij hier beloofd hebben?
Meter en peter: Ja, dat willen wij.
2
Wij beloven ons petekind in vriendschap en in liefde bij te staan.
Wij beloven dat ……………………….
mag rekenen op onze bijzondere zorg en belangstelling.
Wij willen van harte meewerken aan het geluk van ……….., alle dagen van ons leven.
3
Lieve ……….,
jij hebt een bijzonder plaatsje in ons hart,
we willen je zien groeien, stap voor stap.
We willen openstaan voor jouw levenstocht, jouw ideeën en we willen je graag gelukkig zien.
Maar we willen ook in je verdriet delen.
We willen een steun zijn als je het moeilijk hebt.
We geloven in jou.
Weet dat we er altijd voor je zullen zijn.
Onze deur en onze armen zullen altijd voor jou open staan.
4
We beloven je, ……….,
dat je een bijzondere plaats krijgt in ons hart.
We willen mee zorg dragen voor jou, voor je geloof en je geluk.
We willen er voor je zijn als je ons nodig hebt
en hopen dat je altijd gelukkig mag zijn.
Welkom op deze wereld!
5
Wij mensen leven niet los van elkaar,
Niet los van verleden en toekomst, niet los van God.
Als peter en meter plaatsen we ons in de rij van mensen
die verbonden zijn met elkaar en het voor elkaar opnemen.
We willen je peter en meter zijn
en beloven je dat we met je zullen meegaan
in zorg, aandacht en liefde.
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6
…, we willen je peter en meter zijn.
We zullen je een bijzondere plaats geven in ons hart
En je blijven geleiden al de dagen van ons leven
7
Als meter en peter willen we voor ons petekind
een wegwijzer zijn op de tocht naar het leven.
Want samen met de ouders voelen we ons verantwoordelijk voor ons petekind.
Als meter en peter
dromen wij voor ons petekind en voor alle andere kinderen
een wereld die nooit donker is,
want donker is groot en kinderen zijn klein.
We dromen een wereld die nooit droef mag zijn,
want droefheid is oneindig diep en kinderen zijn klein.
We dromen een wereld die blije liefde is,
want liefde is het hart van God dat bij een kind wil zijn.

8
Wij willen je op onze manier graag helpen
het echte leven te ontdekken.
Wij willen met jou feestvieren op blije dagen,
en zullen je troosten en steunen in droevige tijden.
We willen er op onze manier voor zorgen
dat jij een gelukkig mens mag worden.
Wij willen je Jezus laten ontdekken als een mens
om van te houden,
die goed doet waar hij komt.
die vriendschap en vrede om zich heen strooit,
die mensen echt geluk en leven laat proeven.
Wij willen ons best doen om jou te helpen ook zo’n mens te worden.
9
We zullen jullie omringen met genegenheid
zodat je zelf leert liefhebben.
We zullen jullie ook veel bemoedigen
zodat je in jezelf blijft geloven.
We zullen jullie eerlijk bejegenen
zodat je zelf ook rechtvaardig leert zijn.
We zullen mild zijn voor jullie
zodat je ook zorgzaam leert zijn voor anderen.
We zullen jullie doen opgroeien met kennis
zodat je zelf leert wijs te zijn.
Wij zullen jullie doen opgroeien met veel geduld
zodat je zelf ook leert verdraagzaam te zijn.
We zullen jullie doen opgroeien in blijheid
zodat je zelf de liefde en de schoonheid zal vinden.
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10
Als meter en peter
zijn wij er trots op een stukje van je leven te mogen uitmaken.
We zullen ons op onze manier inzetten
om je te laten opgroeien tot een blije mens.
We willen je graag helpen
een helpende hand te zijn.
We willen met jou feest vieren op blije dagen,
en zullen je troosten en steunen in droevige tijden.
Wij willen de vrijheid behoeden die je nodig hebt
om je vleugels uit te slaan.
We willen er zijn voor jou
samen met je ouders,
zoals God er is voor ons
als tochtgenoot en vriend.

Belofte van alle aanwezigen

(eventueel)

1
Het is van groot belang
dat iemand met liefde wordt aanvaard
door de andere mensen.
Belooft gij allen ……….
met liefde te aanvaarden
zoals hij is en zal worden?
Allen:
………. mag rekenen
op onze genegenheid en bekommernis.
2
Straks gaat ………. de wijde wereld in, op pad, op weg met de steun van mama en vake, van
meter en peter.
Op pad gaan, doet denken aan een rugzak. Nu is de rugzak nog leeg, maar misschien kunnen
we hem alvast vullen met enkele waarden, wensen en dromen die ………. kunnen helpen op
zijn tocht.
Wie wil mag zijn wens of waarde neerschrijven op een gekleurde strook papier en in de
rugzak steken.

16

Geloofsbelijdenis
1
Wij geloven dat wij in ons zoeken naar geluk,
in onze drang naar beter,
in onze vraag naar het waarom
God kunnen ontmoeten.
Wij geloven dat Hij als Vader bekommerd is
om al wat leeft en om alles wat bij ons is.
Vooral de mens wil Hij nooit laten dwalen
in een gesloten kring van kleinheid en beperktheid.
Wij geloven in Jezus, de Christus.
Hij was een mens als de anderen, Hij had Maria als moeder.
Wij geloven dat Hij méér was dan dat alles, want Hij was één met de Vader.
Hij toonde ons wie onze Vader is: niets dan liefde.
Daarom leefde Hij naar de wil van de Vader,
als nederige dienaar, als drager van het Rijk Gods, onze redding.
Tot de dood op het kruis bleef Hij trouw aan die opdracht
en gaf Hij zichzelf uit liefde.
Wij geloven dat de goedheid van de Vader dit alles heeft bekrachtigd: Hij is verrezen.
Die door ontrouw van mensen is gedood,
Hij lééft, Hij is met ons en zal met ons blijven.
Daarom geloven wij dat wij nu zijn taak in de kerk kunnen verderzetten:
Gods liefde waar maken en verder dragen in de kracht van zijn Geest,
totdat Hij komen zal om allen te roepen. Amen.
2
Ik geloof in de mens, in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, hoe we ook zijn.
Ik geloof niet in dood, ellende, verwarring en hardheid als basis van ons bestaan,
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde moeten bouwen, metterdaad,
door onze kennis te benutten en door vertrouwen te schenken.
Ik geloof dat de weg daartoe duidelijk aangegeven is door Jezus
en dus geloof ik in de vrijheid zoals Hij die bezat.
Ik geloof in de wet van het sterven als de graankorrel, zoals Hij stierf.
Ik geloof ook dat ik, door navolging van Hem,
opgenomen word in de verbondenheid met Degene die Jezus zijn Vader noemde.
En ik geloof - op grond van de verrijzenis van Jezus in de uiteindelijke voltooiing van de wereld,
wanneer wij allen in liefde en vrede zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.
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3
Wij geloven in God die van ons houdt:
en die dat toont in de doodgewone dingen van elke dag:
in een bloem in het veld, in de glimlach van een kind,
in een lied dat ons beroert, in de mensen die wij boeiend vinden.
Wij geloven in Jezus, die ons de weg heeft getoond naar een samenleven
waarin elke mens zich thuis mag voelen;
wij geloven in Zijn liefde
die sterker is dan onze twijfel en onmacht;
in Zijn barmhartige vergeving,
als wij ons van hem hebben afgekeerd.
Wij geloven in de Geest van Jezus, die ons aanmoedigt en kracht geeft
om iets te betekenen voor onze medemensen.
Ik geloof in Hem die heet “Ik zal er zijn voor u”.
Hij is de kern, de bron van alles wat bestaat.
Op Hem wil ik mijn leven afstemmen en Zijn naam maken
Tot rode draad in mijn handelen.
Ik geloof in Jezus, de levende belichaming van die naam.
In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is Zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd en niet vergeefs gestorven is,
Maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in mensen die vandaag Zijn liefde belichamen.
Ik geloof in zijn Geest die ook vandaag mensen beziel en aanzet
om zijn manier van leven tot de hunne te maken
en de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid, van recht en vrede
En altijd weer ten bate van de minsten.
Ik geloof in Hem die heet “Ik zal er zijn voor u”,
En ik weet: Hij is te doen.
4
Ik geloof in God;
Hij is een goede Vader.
Hij heeft ons geschapen om elkaar gelukkig te maken.
Ik geloof in Jezus;
Hij wijst ons de weg.
Hij kiest voor wie klein is en nog groeien kan.
Ik geloof in de Geest;
Hij helpt ons om goed te zijn voor elkaar.
Ik geloof in vele goede mensen
die zorg dragen voor elkaar en voor de hele schepping.
Bij deze mensen wil ik horen.
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Handoplegging
1
Nu gij bereid zijt om dit kind met uw liefde te omringen,
vraag ik u allen uw rechterhand uit te strekken boven het hoofd van …. .
Goede God,
Jezus heeft kinderen de hand opgelegd
om hen te tonen hoe Gij van hen houdt en voor ze zorgt.
Daarom bidden we samen:
Heer, onze God,
laat dit kind gelukkig opgroeien
in onze soms koude wereld.
Bescherm het tegen verkeerde invloeden.
Laat het ervaren
dat Gij uw reddende hand nooit terugtrekt.
Geef dat wij allen,
die aan deze wereld bouwen,
dit kind voor mogen gaan
in alles wat goed en waar is.
Laat ….. opgroeien als uw kind,
onbezorgd en blij,
het kwade overwinnend door het goede,
onder de hoede van uw machtige hand.
Amen.
2
Lieve Heer,
Jezus heeft kinderen de hand opgelegd,
als teken van liefde, zorg en bescherming.
Wij willen hetzelfde doen en vragen U,
dat wij onze handen steeds gebruiken
om goed te zijn voor …;
dat wij hem/haar steeds de hand boven het hoofd houden;
dat dit kind uit onze liefde ervaren mag
dat Gij uw beschermende hand nooit terugtrekt.
Laat … in ons midden opgroeien als een gelukkig en tevreden kind.
Amen.
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3
Willen we nu allemaal onze rechterhand uitstrekken boven het hoofdje van ……….
Dat is een heel oud gebaar, waarmee we willen zeggen:
je kan op me rekenen, ik sta borg voor jou,
en ik wens van harte dat het goede dat in mij leeft,
ook in jou mag leven en groeien.
Onze handen strekken is als het ware
een dak van bescherming boven haar hoofdje vormen.
Een dak biedt veiligheid, geborgenheid, warmte,… kortom, een thuis.
Samen:
……….,
als je droevig bent, vegen we met onze handen je tranen weg.
Als je blij bent, zullen we je de hand reiken en samen dansen.
Als de wereld hard voor je is,
leggen we onze hand op jouw wang om je te troosten.
Als je bang bent, zullen we onze handen rond je hoofdje leggen
en je beschermen.
Als je gewond raakt, uiterlijk of innerlijk,
verzorgen we je wonden met onze handen.
Als wij je knuffelen,
dan omarmt ook God zelf je in onze stevige knuffels.
Als ge droevig zijt,
Vegen wij met deze handen uw tranen weg –
Als ge blij zijt,
Zullen wij u de hand reiken en samen dansen –
Als de wereld hard voor u is,
Zullen wij onze hand op uw wang leggen
Om u te troosten –
Als ge bang zijt
Zullen wij u met onze handen beschermen –
En we hopen dat gij in alles
Wat wij met onze handen doen
Gods hand moogt ervaren.
Heer onze God,
Laat deze kinderen zo opgroeien
In onze soms koude wereld.
Bescherm hen tegen verkeerde invloeden
En laat ze ervaren dat Gij uw reddende hand nooit terugtrekt.
Geef dat wij allen die aan deze wereld bouwen
Deze kinderen voor mogen blijven gaan
In alles wat goed en waar is,
Onbezorgd en blij
En het kwade overwinnend door het goede
Onder de hoede van uw machtige hand. Amen.
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Dopen met water
Water is het symbool van leven op aarde, van Gods schepping.
In water omhelzen we Gods levenskracht.

Zalving met chrisma
Zalving met doordringende olie, symbool voor genezing
en streling bij tegenslagen.
Olie die je beschermt en kracht geeft om met open vizier te leven.

Doopkaars
Het licht van de paaskaars is symbool van verrijzenis,
van leven sterker dan de dood.
Een licht dat alle duisternis kan verdrijven.

Doopkleed

(eventueel)

1
Dit witte kleedje is vandaag je feestkleed.
Moge het leven van Jezus je omhullen
als een kracht die je gelukkig maakt.
2
… , door je doopsel
ben je een nieuwe mens geworden.
Je mama en papa hebben je vandaag
een feestpakje aangetrokken.
Laat dit een teken zijn
van de wil van papa en mama
en allen hier aanwezig,
om de mooie mens in jou te helpen ontluiken.
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Gebed over de zintuigen
1
Goede God, wij bidden u, wek … tot het volle leven.
Gij hebt hem/haar oren gegeven om te horen en ogen om te zien.
Allen: Moge hij/zij leren luisteren naar de mensen en naar U
en oog krijgen voor al wat schoon is in deze wereld.
Gij hebt hem/haar handen en voeten gegeven.
Open zijn/haar handen om te geven en te ontvangen
en laat hem/haar altijd uw wegen bewandelen.
Allen: Open ook de mond van …..,
dat hij/zij mag leren lachen en zingen
en de taal spreken van de mensen.
Moge hij/zij een leven lang uw naam zegenen.

Amen.

2
Ik zegen je ogen
opdat ze altijd de diepte van je ziel zouden uitstralen.
Ik zegen je oren
dat je mag horen, het zingen van de dingen, het roepen van een mens in nood.
Dat je leert luisteren naar het verhaal van de mensen.
Ik zegen je mond
dat je mag lachen en woorden spreken van bemoediging,
dat je je mond durft openen om dingen te noemen bij hun naam.
Dat je taal eerlijk mag zijn en mild.
Ik zegen je handen,
dat ze leren geven en delen.
Dat ze sterk en teder mogen zijn.
Ik zegen je voeten,
dat je vrijuit mag gaan en staan in deze wereld,
dat je met vallen en opstaan mag doorgaan, je eigen weg.
3
……………………..,
Ik zegen je oogjes opdat ze zouden zien wat mooi is,
maar ook opdat ze het duister zouden kennen,
want je ziet maar sterren als het donker is.
Ik zegen je oortjes opdat ze zouden luisteren
naar het hart van de mensen en
naar het verhaal van Gods schepping,
maar ook opdat ze de stilte zouden kennen,
want je hoort pas zingen als er stilte is.
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Ik zegen je mond opdat hij zou zeggen
wat mensen volop doet leven,
maar ook opdat hij het zwijgen zou kennen,
want je spreken wordt pas echt als je zwijgen kan.
Ik zegen je handjes opdat ze zouden geven
waar tekorten zijn, opdat ze zouden voelen en dragen,
maar ook opdat ze het krijgen zouden kennen,
want je kan slechts delen wat je gekregen hebt.
Ik zegen je voetjes opdat ze zouden stappen,
lopen waar mensen buitenboord vallen
maar ook opdat ze het stilstaan zouden kennen,
want je kan pas gaan langs betrouwbare wegen
als je eerst je tochtgenoot opwacht.

4
Kijk door je oogjes, …
om het goede te zien in de mensen om je heen,
om te ontdekken waar men je nodig heeft,
om er veel mensen graag mee te zien.
Gebruik je oortjes, …
om te luisteren naar de vele lieve woordjes,
om te horen waar mensen je roepen,
om te luisteren naar de stem van je hart.
Open je mondje, …
om woorden van geloof, hoop en liefde te spreken,
om te lachen en te zingen,
om de stem van de verdrukten te laten spreken.
Gebruik je handjes, …
om wat je hebt en bent, te geven en te delen,
om te ontvangen wat jou in liefde gegeven wordt,
om ze te strekken naar mensen in nood.
Zet stap na stap, …
om met vallen en opstaan je levensweg te banen;
om steeds naar mensen toe te gaan,
om samen de weg naar de vrede te kiezen.
Goede God, wij bidden U,
zegen deze kinderen tot het volle leven.
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Voorbeden
1
Bidden wij voor alle kinderen, gedoopt of niet gedoopt:
dat zij op een vreedzame aarde
tot goede mensen kunnen opgroeien.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
Bidden wij voor alle ouders,
die in deze zakelijke wereld oprecht proberen
hun kinderen tot liefdevolle mensen te laten opgroeien,
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
Bidden wij voor alle ouders,
die steeds opnieuw in wanhoop moeten toekijken
hoe hun kinderen het hoogst noodzakelijke moeten missen:
dat zij steun mogen vinden bij liefdevolle medemensen,
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
2
Wij bidden vandaag eerst en vooral voor ……………….
Dat ze gezond mag blijven
dat hij/zij veel liefde mag ontvangen, zodat hij/zij die zelf kan doorgeven.
Bidden wij dat hij/zij gelooft in idealen en dat hij/zij uitgroeit tot iemand
die haar leven kan delen met andere mensen.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
Bidden wij voor ………… en ……………
dat zij hun …………… graag blijven zien,
dat zij tijd maken voor haar,
dat zij van hun huis een warm nest maken
waar ……………. zichzelf kan zijn en kan opgroeien als een mooi mens.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
Bidden wij voor alle kinderen die geen liefde krijgen
dat ze toch ergens bij goede mensen een thuis mogen vinden.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
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3
Laat ons bidden voor ……….
Dat hij/zij onbezorgde jeugdjaren mag hebben.
Dat hij/zij tot de ontdekking zal komen, dat het leven waard is geleefd te worden
en dat wij allen hem/haar mogen helpen.
Voor de kinderen, waar ook ter wereld, die onder moeilijke omstandigheden moeten leven.
Moge het voor hen ook eens licht worden.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
Laat ons bidden voor alle ouders,
dat zij de kracht en wijsheid mogen vinden
om voor hun kind zo goed als God te zijn.
En dat zij elkaar vasthouden, begrijpen en liefhebben,
dat zij elkaar steeds weer zoeken en vinden.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
Laat ons bidden voor de gestorven mensen, die we dagelijks meedragen in ons hart,
en die we vandaag zo graag in ons midden hadden gehad.
Wij danken U voor alles was ze voor ons betekend hebben.
Dat zij altijd een bron van inspiratie voor ons zullen blijven.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
4
Laat ons bidden voor ………., die gedoopt is.
Dat hij/zij met liefde gekend mag worden,
dat hij/zij vrede zal kennen in onze wereld,
dat om hem/haar heen meer licht dan duisternis zal zijn,
meer warmte en hoop dan ellende en pijn,
dat hij/zij vriendschap en verbondenheid zal kennen.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
Laat ons bidden voor zijn/haar ouders,
dat zij blijven geloven in hun idealen en de kracht vinden om met elkaar,
………. te blijven geleiden op zijn/haar levensweg.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
Laat ons bidden voor hen die overleden zijn.
Dat zij in gedachten bij ons zijn en wetende,
dat zij in goede handen zijn van God.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer
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5
Wij bidden dat onze dopelingen zullen leven,
vanuit de liefde van Jezus.
Met ogen, die niet alleen zien,
maar die ook kunnen aankijken.
Met oren, die niet alleen kunnen horen,
maar die ook kunnen luisteren.
Met handen, die niet allereerst grijpen,
maar die zich voor anderen zullen openen.
Met voeten, die niet alleen gaan,
maar die ook tegemoet kunnen komen.
Met een hart, dat niet alleen klopt,
maar ook bewogen kan zijn.
Amen.

Onze Vader

(samen)

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.
Amen.
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Bezinningstekst (eventueel)
1
"Jij hebt een mooi beroep", zei het kind tegen de oude bruggenbouwer,
" het moet wel zwaar zijn, bruggen te bouwen";
"Als men het geleerd heeft, is het niet lastig", zei de bruggenbouwer.
"Bruggen van beton en staal bouwen, is gemakkelijk, maar andere bruggen,
die ik in mijn dromen bouw, die zijn veel moeilijker".
"Welke andere bruggen?" vroeg het kind.
De oude bruggenbouwer keek het kind nadenkend aan.
Hij wist niet of het kind het begrijpen zou.
Toen zei hij: "Ik wil een brug bouwen van nu naar de toekomst.
Ik wil een brug bouwen van de ene naar de andere mens, van het donker naar het licht,
van verdriet naar vreugde. Ik wil een brug bouwen van nu naar de eeuwigheid
over al het vergankelijke heen".
Het kind had opmerkzaam geluisterd.
Het had niet alles begrepen, maar merkte wel dat de oude man verdrietig was.
Om hem weer op te vrolijken zei het kind: "Ik geef je mijn brug"!
En het kind schilderde voor de bruggenbouwer een kleurrijke regenboog.
2
Er schuilt een regenboog heel diep in mij,
ik heb mijn kleuren op een rij:
rood van schaamte, oranje-pret,
vaalgeel lig ik soms ziek in bed,
nog wat groen achter mijn oren,
helderblauw bij 't ochtendgloren,
indigo als ik mijn woede koel,
violet als ik mij beter voel.
Een waaier van kleuren
opent de deuren
van mijn hart.
Soms ben ik licht
en dan weer donker,
alles behalve
wit en zwart.

3
Lief kindje,
vóór je geboren werd, hadden wij heimelijk
dromen en verwachtingen over jou.
Samen hebben we naar jou verlangd, gevraagd en gesproken.
Wij hoopten dat alles goed zou zijn.
Hoe dikwijls hebben wij een naam voor jouw bedacht?
Wij schiepen een ruimte waarin je kon leven.
Toen je kwam, stonden wij klaar met open armen.
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Je bent welkom, lief kind en we zijn zo blij dat je er bent!
Wij zullen zorgen dat er leven is voor jou,
eten en drinken, toekomst, mensen en liefde.
Wij zijn zo dankbaar om je leven;
nu mag je delen in ons bestaan,
in ons geluk,
in onze verruimende liefde.

4
Mensenkind, je bent vandaag gedoopt,
een beetje water, iets van God al op je hoofd,
drie druppels slechts van straks de volle zee.
Mensenkind, als je groot geworden de zee zult zien,
het lief en leed van mensen golvend om je heen,
dan zul je, hoop ik, denken:
dat lijkt als drie druppels water op God, met wie ik ben gedoopt.
Mensenkind, kom mee en wees niet bang voor het water,
de last van mensen op je schouder,
de zorg voor anderen in je hoofd.
Want dit water is jouw element,
de mensen zijn jouw leven, de armen jouw God.
Met drie druppels water
is onze God vandaag met jou begonnen.
Hij stroomt wel nader op je af.
En met een zee van mensen groeit Hij om je heen.
Misschien ben jij de druppel die de zee zal dragen.
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5
Het zou mooi zijn, ………
als je later nog zou weten
hoeveel zon er vandaag scheen voor ons,
hoe alles er nieuw uitzag,
hoe mooi je was,
hoe gelukkig wij je droegen,
hoe liefdevol de ogen van je familie je volgden …
Het zou mooi zijn, ………
als je later nog zou weten
hoe wij je vandaag beloofden
er altijd voor jou te zijn, wat er ook gebeurt,
hoe trots je meter en peter waren
omdat ze samen zorg voor jou willen dragen.
Het zou mooi zijn, ………..
als je later nog zou weten
wat we vandaag zegden:
"Ik, God, zal je naam schrijven in de palm van Mijn hand"
en als jij je dan zou herinneren
hoe alle woorden vriendelijk waren en ruimte gaven,
hoe liefde en genegenheid afstraalden
van al deze mensen hier samen,
dan hoef je nooit hopeloos en alleen te zijn.
6
Een jongen had een droom…
Hij ging een winkel binnen.
Achter de toonbank zag hij een engel.
Haastig vroeg hij hem:
“Wat verkoopt u, mijnheer?”
“Alles wat u maar wilt.”
De jongeman zei: “Dan zou ik graag hebben:
het einde van de oorlog in de hele wereld,
meer respect voor de medemens en de natuur,
aandacht voor de kleinen en de zwakken,
een hartelijke kerkgemeenschap,
meer hulpvaardigheid,
meer tijd voor ouders om met hun kinderen te spelen…”
De engel onderbrak hem en zei:
“Verontschuldig me, jongeman,
u hebt me verkeerd begrepen;
we verkopen hier geen vruchten,
we verkopen hier alleen zaadjes…..”
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Slotgebed
1
Goede God, we zijn dankbaar
omdat we ………. vandaag hebben mogen dopen
en omdat we hem/haar een stuk op weg mogen helpen.
We willen hem/haar leren lopen en we hopen
dat ooit hij de weg naar Jou zal vinden.
We willen hem/haar leren praten en we hopen
dat hij/zij ooit met Jou zal spreken.
We willen hem/haar met verwondering en bewondering
leren kijken naar de schoonheid van Jouw schepping
en we hopen dat hij/zij daarin zijn/haar Schepper zal herkennen.
Amen
2
God, onze Vader,
Wij geloven dat Gij met elk menselijk wezen
te maken hebt.
Soms is dat voor ons zonneklaar,
soms duister en vol vraagtekens.
Toch durven wij U danken
omdat Gij alle leven aan mensen toevertrouwt.
Wij hopen dat onze liefde voor elkaar blijft groeien
en dat ons vertrouwen in U
nooit definitief gebroken wordt.
Dat vragen wij U in de kracht van Jezus. Amen.
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God draagt zorg voor mensen
zoals een adelaar die waakt over haar jongen
en boven hen heen en weer vliegt,
haar vleugels uitspreidt
en hen opneemt en draagt op haar wieken.
uit: Deuteronomium 32, 11
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