DOOPVIERING SINT-JOZEF Tereken
Een nieuw leven: 'Een kindje'
Het gaat niet over hebben
hooguit over krijgen
niet over vasthouden
maar over loslaten en lang kijken

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.

H. De Coninck

Welkom
Doopcatechist
Zo maken we de overgang tussen de voorbereiding en de viering, we verwijzen naar de
symbolen van de viering, het jaarthema en geven een korte inleiding op het evangelie.
Ouder
1.
Welkom aan allen hier aanwezig.
Wij zijn heel blij dat jullie samen met ons een WELKOM te wensen aan dit kleine meisje .
Ons (naam) is voor ons een echt geschenk, een wonder
en haar willen wij nu toevertrouwen aan God.
Wij willen haar ook waarden meegeven die voor ons belangrijk zijn,
zoals respect trouw, liefde, goedheid en verdraagzaamheid.
2.
Er worden dagelijks kinderen geboren.
Je staat er nauwelijks bij stil, tot het over jouw kindje gaat.
Wij ervaren 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 klein en groot op deze doopviering.
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Doopheer
Geloven is ook God toelaten in je leven.
Geloofsopvoeding is in je eigen leven getuigen van je geloof met kleine tekens.
Laten we deze viering dan ook beginnen met het teken van ons geloof:
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Openingsgebed
Laten wij bidden voor dit kind en tot God:
Doopheer
Heer, onze God,
(naam) mogen we leren lopen,
haar helpen om gaandeweg haar levensweg te vinden.
Allen
Wij hopen dat zij vertrouwt dat er altijd iemand is om haar op te vangen
Doopheer
(naam) mogen we leren spreken,
haar helpen om zich uit te drukken in woord en daad.
Allen
Wij hopen dat haar leven een gesprek wordt met iedere mens,
uw beeld en gelijkenis.
Doopheer
(naam) mogen we leren zien,
helpen ontdekken wat goed en waardevol is.
Allen
Wij hopen dat zij oog krijgt voor de diepte van het leven,
en Gij God er altijd zijt voor mensen.
Allen
Wij hopen en bidden, Heer, onze God,
dat ons gezin, dat onze familie de ruimte wordt,
waarin (naam) zichzelf mag zijn,
waarin ze uw beeld en gelijkenis is en de weg met U gaat.
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Naamgeving
Doopheer
De doopheer vraagt welke naam je aan je kindje wil geven en duidt waarom dit gevraagd
wordt.
Ouders
1.
........., 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 wij deze naam voor jou bedacht.
Een naam, waarmee we 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.”
2.
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.
Aangesproken worden met jouw naam schept nabijheid en vertrouwen.
Jouw eerste naam (naam) zal men het beste kennen:
de naam die op je paspoort staat;
een naam die met veel zorg door ons werd gekozen.
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
Doopheer
1.
(naam) op je kleine voorhoofd geven wij jou een kruisje.
Het is een teken van Jezus, die zijn kruis gedragen heeft in liefde voor ons allen.
Ook jij zal soms een kruisje te dragen hebben in je leven.
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.
Ouders, peter en meter en allen die wensen,
mag ik jullie uitnodigen een kruisje te geven aan (naam), als een gebed om Gods zegen.
"God zegent je en bewaart je".
2.
(naam) op je voorhoofdje geef ik je een kruisje. Het kruisje van Jezus.
Daarmee willen we je drie dingen zeggen:
Een kruis is een plus-teken.
We willen daarmee bevestigen: wij geloven in je.
Een kruisje doet ook denken aan een kruis-punt.
Op een kruispunt moet je kiezen welke weg je inslaat.
Je zal ooit moeilijke keuzes moeten maken.
Met dit kruisje willen we zeggen dat we samen met jou kiezen.
Een kruisje is ook een teken van de christenmens.
Samen willen we proberen in het spoor van Jezus te lopen.
God staat altijd naast ons en gaat mee, ook als de weg moeilijk wordt.
Dan draagt Hij ons tot wij het weer zelf kunnen.
Ouders, peter en meter en allen die wensen,
mag ik jullie uitnodigen om nu een kruisje te geven aan (naam), als een gebed om Gods zegen.
"God zegent je en bewaart je".

Lezing
Op de voorbereidingsavond wordt de lezing samen gelezen en samen besproken:
• waarom kies je voor deze tekst
• welke zin springt er voor jou uit
• waar heb je het moeilijk mee
• …
Indien mogelijk / wenselijk wordt in de doopviering een link gelegd met deze bespreking.
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1.
Lucas 15, 3-7
Inleiding en duiding bij dit evangeliefragment:
In de Bijbel wordt God vaak voorgesteld als een herder. Wij kennen dat beeld niet meer zo goed,
maar zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo draagt God zorg voor mensen.
Is het niet hoopvol te weten dat ook onze kinderen zich beschermd mogen weten, zelfs wanneer ze al
eens verloren zouden lopen?
Er was eens een herder die op een heleboel schapen moest passen.
De kudde telde wel honderd dieren. De herder trok iedere dag met zijn schapen naar de grote heide.
Daar konden ze naar hartenlust grazen. Hij lette goed op hen en telkens weer telde hij ze om te zien
of het er nog wel honderd waren. Hij schrok heel erg toen hij er op een keer één miste.
Zou hij zich misschien vergist hebben? Weer telde hij.
Maar ook dit keer waren het er maar negenennegentig.
Er ontbrak er eentje. De herder bedacht zich geen ogenblik en ging meteen op weg
om het ene kleine lammetje te zoeken. Steeds verder liep hij van de kudde weg.
Telkens riep hij het bij zijn naam.
Dan stond hij stil en luisterde. Hij moest het vinden voor het donker werd, anders was het verloren.
Opeens hoorde hij angstig blaten. Het lammetje was met zijn vacht aan de doornen van een
braamstruik blijven hangen. De herder rende naar zijn schaapje toe,
bukte zich en tilde het op zijn schouders. Hij droeg het naar de schaapskooi.
Daar was het weer veilig en kon het niets meer overkomen.
2.
naar Johannes 15, 9 – 17
Inleiding en duiding bij dit evangeliefragment:
God is herkenbaar in wie en wat mensen betekenen voor elkaar. Daarom vindt Jezus het zo belangrijk
dat mensen zorgen voor elkaar, onvoorwaardelijk, zonder voorwaarden te stellen dus. Een houding
die anderen gelukkig maakt en die je zelf ook intense vreugde geeft.
De grootste liefde die iemand kan tonen, …
Jezus zei tegen zijn leerlingen:
"De Vader houdt heel veel van Mij. En Ik houd net zoveel van jullie, als de Vader van Mij.
Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde.
Als jullie doen wat Ik zeg, zullen jullie vol van mijn liefde zijn.
Net zoals Ik doe wat de Vader Mij heeft gezegd. Daardoor ben Ik vol van zijn liefde.
Ik zeg dit tegen jullie, zodat mijn blijdschap in jullie kan zijn en jullie blijdschap volmaakt is.
Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat Ik van jullie houd.
Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde.
Grotere liefde bestaat niet. Ik noem jullie vrienden.
Want alles wat de Vader aan Mij heeft verteld, heb Ik ook aan jullie verteld.
Het is niet zo dat jullie Míj hebben uitgekozen. Ik heb júllie uitgekozen en aangewezen.
En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blíjft.
Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen.
Ik zeg jullie: houd van elkaar."
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3.
Johannes 3,21-22
Inleiding en duiding bij dit evangeliefragment:
Gedoopt worden is een teken van God die zegt: Ik zie jou graag.
Jezus werd gedoopt door Johannes De Doper en stond daardoor stevig op zijn voeten in het leven.
Hij wist zich immers geliefd door God. Net zoals onze kinderen zich door God bemind mogen weten.
Johannes de Doper moedigde de mensen aan om mensen te helpen,
zo werken ze mee aan de vreugde en vrede in de wereld.
Als teken van hun goede wil, dompelde Johannes de Doper de mensen in de rivier de Jordaan.
Het was een teken van ten onder gaan en van weer boven komen, gezuiverd en gesterkt.
Ook Jezus liet zich dopen. Terwijl dit gebeurde, hoorden de mensen de stem van God die zei:
"Jezus is mijn Zoon die ik heel graag zie, Hij is teken van mijn Liefde."

Woordje door de doopheer
Doopbelofte

deze beloftes gebeuren telkens per gezin

Door de ouders
We nodigen jullie uit om dit aan de micro te doen. Op de voorbereidingsavond bekijken we wel of dit
haalbaar is.
We stellen enkele voorbeelden en gedachten ter beschikking op onze website:
De belofte is iets wat je zelf als ouder doet aan je kind,
ook dat je je kind in het geloof wilt proberen opvoeden.
Probeer daarom zelf te formuleren wat in je hart opkomt en jij je kind wil beloven.

Door peter en meter
Ook voor peter en meter stellen we enkele voorbeelden en gedachten ter beschikking
op onze website. Nodig hen uit om zelf te formuleren wat ze hun petekind / metekind willen
beloven.

Door de doopheer
Peter en Meter, jullie hebben de eer om peter en meter te zijn van (naam).
Jullie vertegenwoordigen de vele mensen die bekommerd zijn om het geluk van (naam).
Beloven jullie daaraan mee te werken, e petekind een warm hart toe te dragen
en mee zorg te dragen voor een christelijke opvoeding?
Peter en meter:

Ja, dat beloven wij.

Handoplegging
Doopheer
De handen opleggen is een heel oud gebaar, waarmee we zeggen:
"Namens God, kan je op me rekenen,
ik wens je van harte dat het goede dat in mij leeft, ook in jou mag leven en groeien."
Het is doorgeven en vooruit zien.
Mag ik jullie allen uitnodigen de handen uit te strekken boven het hoofd van je kind.
Vorm gerust een kringetje.
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Doopheer
Lieve God,
Jezus heeft de kinderen de hand opgelegd
als teken van liefde, zorg en bescherming.
Wij willen hetzelfde doen en vragen U
dat wij steeds onze handen gebruiken om goed te zijn voor (naam),
dat wij haar steeds de hand boven het hoofd houden,
dat zij uit onze liefde mag ervaren dat Gij uw beschermende hand nooit terugtrekt.
Laat (naam) in ons midden opgroeien als een gelukkig en tevreden kind. Amen.
(handen laten zakken)
Allen:
(naam)
Als je droevig bent, vegen we met deze handen je tranen weg.
Als je blij bent, reiken wij je de hand.
Als de wereld hard voor je is, gebruiken wij onze handen om je te troosten.
Als je bang bent, zullen onze handen je beschermen.
Als je gewond raakt, innerlijk of uiterlijk, verzorgen we je wonden met deze handen.
God strekt zijn hand uit en helpt je dragen, daarin geloven wij. Amen.

Geloofsbelijdenis
1.
Ik geloof, Vader,
dat Gij mij het leven geeft als een kans om anderen en mij gelukkig te maken.
Ik geloof dat Gij mij roept in eerlijke trouw, in liefdevolle dienstbaarheid.
Ik geloof dat Gij ons Jezus gegeven hebt als een voorbeeld, een reisgezel op de tocht naar U toe.
Ik geloof dat Gij verrezen zijt en levend bij ons blijft.
Ik geloof dat Gij ons de Geest zendt om eerlijk ons leven uit te bouwen.
Ik geloof in de gemeenschap van uw Kerk, waarin Gij ons oproept om zorg te dragen voor de ander;
waarin ieder gestalte geeft aan de blijde boodschap, in woord en daad.

2.
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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Voorbeden
Eén te kiezen uit:
1.
Bidden wij voor (naam).
Dat zij blijft geloven in zichzelf, in de anderen en in God.
Dat zij veel liefde ontvangt, die ze verder kan doorgeven.
Dat zij zich veilig en geborgen voelt bij vele mensen.
Dat zij een voorbeeld is van oprechtheid en eerlijkheid.
Laten wij bidden.
Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer.
2.
Bidden wij voor (naam) die opgenomen wordt in de christelijke gemeenschap,
dat zij de goede weg van Jezus blijft volgen.
Laten wij bidden.
Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer.
Eén te kiezen uit:
1.
Laten wij bidden voor de ouders van (naam).
Dat zij veel vreugde beleven aan het leven dat hen is toevertrouwd.
Dat (naam) (samen met haar broertjes/zusjes) mag opgroeien tot iemand waar zij fier op zijn.
Laten wij bidden.
Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer.
2.
Bidden we voor de ouders van (naam) dat zij in zachtheid en verbondenheid
het Liefdeswonder van God waarmaken.
Laten wij bidden.
Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer.
Eén te kiezen uit:
1.
Bidden wij ook speciaal voor meter en peter en allen hier aanwezig.
Dat zij door hun goedheid en zorg, getuigen zijn van Jezus.
Laten wij bidden.
Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer.
2.
Bidden we voor de peter en meter dat ze met aandacht en liefde (naam)
bijstaan op haar gelovige levensweg.
Laten wij bidden.
Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer.
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Eén te kiezen uit:
1.
Bidden we voor hen die we hier graag bij ons hadden gehad
en ons reeds zijn voorgegaan in leven en verrijzenis,
voor: (…)
Laten wij bidden.
Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer.
2.
Bidden we voor ons allen hier aanwezig, voor onze families en vrienden,
voor onze gemeenschappen en ook voor allen die het moeilijk hebben in het leven
door oorlog, vervolging, tekort aan voeding, geen geneeskunde, geen onderdak, …
dat zij mensen ontmoeten die hen bijstaan.
Laten wij bidden.
Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer.
Laten wij bidden.
3.
Bidden we dat ons geloof, hoe klein ook,
een lichtje is wanneer het donker is in ons leven
Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer.

Inleiding op de doop
De doopvont

de doopcatechist vertelt
Het is een mooi beeld dat Mozes gebruikt in Deuteronomium 32.
Het beeld van een arend die ergens hoog op een rots een nest heeft.
Waar zij haar jongen heeft gevoed tot ze sterk genoeg zijn.
En dan komt na een maand of twee, drie de tijd dat ze mogen uitvliegen.
De arend schudt dat nest dan flink door elkaar
en geeft daarmee aan dat het tijd wordt om uit te vliegen.
Om niet langer te leunen op de zorg van moeder arend
maar op eigen vleugels te gaan vliegen.
Dat is voor een jonge arend best spannend natuurlijk.
Hij heeft daarboven op die rots wel wat vleugeloefeningen gedaan, tot het moment daar is.
Hij wordt door moederarend haast uit het nest geduwd.
En probeert wat onhandig en fladderend nu zelf te vliegen.
Alleen weet hij: als het mij niet lukt of als ik moe word, is zij er om mij op te vangen.

Doop met water de doopheer vertelt
Water is het symbool van leven op aarde, van Gods schepping.
In water omhelzen we Gods levenskracht.
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Zalving de doopheer vertelt
Zalving met doordringende olie, symbool voor genezing en streling bij tegenslagen.
Olie beschermt je en geeft kracht om met een open blik te leven.

De dopeling wordt gedoopt en gezalfd
Licht en Warmte
Uitnodiging door de doopheer
De doopheer nodigt één iemand per gezin uit om licht te nemen aan de paaskaars.
Deze persoon gaat met de brandende doopkaars terug bij het gezin staan.
De doopcatechist
1.
Veel kinderen zijn bang in het donker.
Daarom laten we ergens een klein lichtje branden.
Zonder licht kan geen mens leven.
Deze doopkaars is het veilige licht in het leven van (naam)
Deze doopkaars is het symbool van het zonnelicht van Christus.
Voor jou, (naam), willen wij deze kaars brandend houden,
blijf een zonnetje in ons midden, altijd opnieuw.
2.
Ontvang het licht van Christus, (naam)
Dat het jullie de schoonheid van alle dingen laat ontdekken.
Dat het jullie de wereld doet bekijken met liefde.
Dat het jullie hoop en kracht schenkt in moeilijke of zwakke momenten.
En weet: Jezus is het licht van de wereld.
Het is onze taak het licht brandend te houden.
God, Gij zegent deze kaars en deze mensen, dat ze altijd voor elkaar licht in het leven mogen zijn,
in de namen van de Vader, Zoon, en heilige Geest. Amen.

Onze Vader
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. Amen
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Mijmering

te lezen door iemand van de familie

Het zou mooi zijn als je ' t later nog wist:
hoeveel warmte hier vandaag is,
hoe gelukkig mama en papa je dragen,
hoe vriendelijk de ogen van de familie je volgen.
Het zou mooi zijn, als je 't later nog wist:
hoe eerlijk wij vandaag beloven je nooit in de steek te laten,
en hoe trots je meter en peter zijn
omdat zij, namens zovelen, mee zorg willen dragen voor jou.
Het zou mooi zijn, als je 't later nog wist
wat jou in deze viering is toegewenst.
En als je de genegenheid herinnert
van al deze mensen die ' t beste met je voorhebben,
hoef je nooit hopeloos te zijn.

Zending, zegen en ondertekenen van het doopregister
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.
Deuteronomium 32, 11

Ter info: Cafaith@Tereken - Uitwisselen over leven, geloof en gezin

Wij zijn jonge ouders die deel uitmaken van de geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken.
Vanuit een gemeenschappelijke nood om te kunnen uitwisselen omtrent leven, geloof en gezin,
hebben we Cafaith@Tereken opgestart.
Iedere 3e vrijdag van de maand ontmoeten we elkaar om 20u:
bij een drankje gaan we het gesprek aan.
Aan de hand van getuigenissen en vragen leren we elkaar beter kennen.
Afsluiten doen we met een moment van bezinning.
Wil je op de hoogte blijven van Cafaith@Tereken, bezoek onze facebook pagina:
https://www.facebook.com/cafaithtereken
Heb je interesse om deel te nemen? Laat het ons weten via
facebook messenger of via e-mail: cafaith@sintjozeftereken.be.
Hopelijk tot binnenkort!
Ken je gezinnen die hierin mogelijks geïnteresseerd zijn?
Geef het hen zeker door!
Joris & Sofie
Lieven & Bénédicte
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