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HET DOOPSEL
VAN KINDEREN
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ONTVANGST VAN HET KIND

Terwijl de aanwezigen eventueel een psalm zingen of een geschikt lied, gaat de celebrant naar de kerk-
deur of naar de plaats waar de ouders en de dooppeten met de dopeling zijn samengekomen.

Kruisteken en begroeting

Inleidend woord

Dialoog met ouders en peetouders

De celebrant stelt de ouders de vraag:

Welke naam hebt u aan uw kind gegeven?

De ouders noemen de naam van hun kind.

Hierna zegt de celebrant:

Moge deze naam geschreven staan in het boek des levens
en gegrift in de palm van Gods hand.

Vervolgens vraagt de celebrant:

Wat vraagt u voor N. van de Kerk van God?

De ouders antwoorden:

Het doopsel.

De celebrant vervolgt:

Ouders, u vraagt het doopsel van uw kind.
Van u wordt verwacht,
dat u uw kind opvoedt in het geloof
en het leert leven naar Gods geboden
volgens de woorden van Christus: 
bemint God en de naasten.
Bent u zich bewust
van de taak die u hiermee op u neemt?

De ouders antwoorden:

Ja, dat beseffen we.
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De celebrant richt zich nu tot de peter en/of meter:

Ouders, door u zijn een peter en/of meter gekozen
om u te helpen bij de geloofsopvoeding van uw kind.
Mede namens de Kerk zullen zij u bijstaan
en in voorkomende omstandigheden
kunt u rekenen op hun steun.
Daarom vraag ik u, peter en meter:
bent u bereid de ouders in hun taak bij te staan?

Peter en meter antwoorden:

Ja, daartoe zijn wij bereid.

De celebrant vervolgt:

N., met grote vreugde neemt de Kerk van God jou op. 
In haar naam teken ik jou met het kruisteken.
en jouw ouders (en peter of ook meter) zullen na mij 
jou met hetzelfde teken van Christus de Heiland tekenen.

Hij geeft in stilte het kind het kruisteken op het voorhoofd en na hem de ouders en eventueel de peter 
en/of meter.

De celebrant nodigt de ouders en alle aanwezigen uit om te luisteren naar het Woord van God. Allen 
begeven zich in een soort processie met zang naar de plaats van de liturgie van het Woord.
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VIERING VAN HET WOORD VAN GOD

Bijbelse lezing

Uit het heilig Evangelie volgens Matteus

In die tijd trad Jezus nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in 
de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen 
en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en 
leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u 
alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Ofwel:

Uit het heilig Evangelie volgens Marcus

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan 
door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water op-
steeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich 
neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon, mijn 
veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.”

Ofwel:

Uit het heilig Evangelie volgens Marcus

In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus met de bedoeling dat Hij 
ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dat zag, 
zei Hij verontwaardigd: “Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt 
ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. 
Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, 
zal er zeker niet binnengaan.” Daarop omarmde Hij ze en zegende hen, 
terwijl Hij hun de handen oplegde.

Homilie
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De celebrant leidt het gebed van de gelovigen in:

Broeders en zusters,
Laat ons samen bidden
en ons beroepen op de barmhartigheid van Jezus Christus
voor deze kleine die de genade van het doopsel gaat ontvangen;
voor zijn ouders, zijn peter en meter,
voor allen die gedoopt zijn.

Een lector (bijvoorbeeld een van de ouders) bidt deze of andere intenties:

Heer, geef dit kind door het doopsel het nieuwe leven
en neem het op in de heilige Kerk;
laat het delen in het mysterie van uw dood en verrijzenis.

Maak dit kind door het doopsel en vormsel tot een trouwe leerling,
die getuigt van uw Blijde Boodschap.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Heilig zijn (haar) leven en leid het naar de vreugde van het rijk van God.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Geef dat de ouders, de peter en meter
voor dit kind een lichtend voorbeeld mogen zijn in het geloof.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Bewaar dit gezin in uw liefde.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Vernieuw in ons allen de genade van het doopsel.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Daarna worden de heiligen aangeroepen:

Gebed van de gelovigen

Allen:

U,den hoorbidWij Heer.ons,ver
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Heilige Johannes de Dóper, bid voor ons.
Heilige Józef, bid voor ons.
Heilige Petrus en Páulus, bid voor ons.

Men kan hier de namen van andere heiligen toevoegen, bijvoorbeeld naar wie de dopeling is genoemd. 
De litanie wordt besloten met:

Alle heiligen van Gód, bidt voor ons.

Handoplegging

De celebrant bidt:

Heer onze God:
Gij hebt uw Zoon naar de wereld gezonden
om de kracht van van de boze te breken
en de kwade geest uit ons te drijven
om de mens aan de duisternis te ontrekken
en over te brengen naar het wonderlijk rijk van uw licht.
Wij bidden U:
bevrijd dit kind van de smet van de eerste zonde,
en maak het tot woning van uw heerlijkheid,
tot tempel van de Heilige Geest.
Door Christus onze Heer.

Amen.

De celebrant gaat verder:

De kracht van de Christus, de Heiland,
moge je sterken,
Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

De celebrant legt het kind in stilte de hand op het hoofd.
Allen gaan nu naar de ruimte bij het altaar waar gedoopt wordt.

Allen:

MoederHeilige Maria, van voor ons.bidGód,

Heer.ge na dig,Wees los ons,ver

Van

hoorden ver ons.zon daars,Wij bid U,wij

ferm U.ontfermontHeer, Heer,U.

ferm U.ontfermontHeer, Heer,U.
ferm U.ontfermontChrist ChrisU.tus, tus,

of:

hooraanChris tus, ons.
hoorverChris tus, ons.

ons.hooraantus,Chris
ons.hoorvertus,Chris

(   ) (   )

verle kwaad, Heer.los ons,al

ons

(   )

(   )
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VIERING VAN HET DOOPSEL

Zegening van het water

Bij de doopvont herinnert de celebrant de aanwezigen aan Gods wonderbaar besluit, dat Hij de mens 
naar geest en lichaam wil heiligen en redden door het water:

Broeders en zusters,
laat ons God de Heer vragen,
dat Hij deze kleine het nieuwe leven schenkt
uit het water en de Heilige Geest.

De celebrant bidt, gekeerd naar het doopvont:

Goede Vader,
uit de doopvont hebt Gij levend water naar ons laten stromen
en ons leven vernieuwd.

ze God.zijgendGe

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

Gezegend zijt God.

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

Gezegend zijt God.

Gij kiest U een volk
om in de wereld en voor alle naties 
te getuigen van de blijde boodschap 
van uw Gezalfde, Jezus, onze Heer.

Gezegend zijt God.

Allen:
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Buiten de paastijd:

Wil dit water + zegenen, 
waaruit dit kind (N.) herboren zal opstaan 
en schenk het eeuwig leven aan hen allen 
die Gij geroepen hebt in het geloof van de Kerk 
tot het bad van de wedergeboorte. 
Door Christus onze Heer.             

Amen.

In de paastijd:

Heer, Gij hebt dit kind (N.) geroepen 
in het geloof van de Kerk 
tot het bad van de wedergeboorte; 
geef het door het myste rie van dit gezegende water 
het nieu we en eeuwige leven. 
Door Christus onze Heer.             

Amen.

De kinderen die hun doopkaars meegebracht hebben, steken hun kaarsen aan het licht van de paaskaars aan.

Afzwering en geloofsbelijdenis

De celebrant richt zich tot de ouders, de peter en meter:

Beste ouders, peter en meter:
u bent met uw kind hier gekomen
voor de viering van het doopsel;
dit betekent, dat uw kind in dit sacrament
door Gods liefde nieuw leven zal ontvangen
uit het water en de Heilige Geest.
Zorgt ervoor dat uw kind groeit in het geloof.
Doet alles wat mogelijk is
om dit van God ontvangen leven
te vrijwaren van de besmetting van het kwaad
en het te laten groeien in welbehagen bij God en de mensen.

Als u dus bereid bent
in het licht van het geloof deze taak te aanvaarden:
vernieuwt dan uw doopbeloften en verklaart opnieuw
dat u wilt afzien van het kwaad en van de zonde;
belijdt uw geloof in Jezus Christus,
het geloof van de Kerk, waarin uw kind wordt gedoopt.
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Daarna vraagt hij hun:

Willen jullie kwaad en onrecht afwijzen
om te leven in de vrijheid van Gods kinderen?

Ouders, peter en meter:

Ja, dat willen wij.

Willen jullie de bekoringen van de zonde afwijzen 
om niet in de greep van het kwaad te komen?

Ouders, peter en meter:

Ja, dat willen wij.

Willen jullie de satan afwijzen, de aanstichter van alle zonde?

Ouders, peter en meter:

Ja, dat willen wij.

Nu vraagt de celebrant de ouders, de peter en meter hun geloof te belijden:

Gelooft u in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?

Ouders, peter en meter:

Ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eengeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?

Ouders, peter en meter:

Ik geloof.

Gelooft u in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?

Ouders, peter en meter:

Ik geloof.
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De celebrant en alle aanwezigen stemmen in met deze belijdenis van het geloof. De celebrant zegt:

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

Amen.

Ofwel wordt met deze belijdenis ingestemd door het zingen van een acclamatie.

Doopsel

De celebrant nodigt de familie uit om bij de doopvont te komen staan.

Wilt u dus, dat N. wordt gedoopt in het geloof van de Kerk,
dat wij zojuist hebben beleden?

Ouders, peter en meter:

Ja, dat willen wij.

De celebrant doopt nu het kind met de woorden:

n., ik doop u
in de naam van de vader
en de zoon
en de heilige geest

De doophandeling kan door de aanwezigen worden onderstreept door het zingen van een korte 
acclamatie of een dooplied.
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VERKLARENDE RITEN

Zalving na het doopsel

Dan zegt de celebrant:

De almachtige God,
de Vader van onze Heer Jezus Chris tus, 
die je heeft bevrijd uit de zonde 
en het nieuwe leven heeft gegeven 
uit het water en de Heilige Geest, 
heeft je op geno men in zijn volk. 
Hij zalft je nu met het heilzame chrisma. 
Zoals Christus is gezalfd tot priester, koning en profeet, 
zo moge je als lidmaat van zijn lichaam 
voor altijd de len in het eeuwig leven.

Amen.

De celebrant zalft in stilte de gedoopte met chrisma op de kruin.

Oplegging van het witte doopkleed

De celebrant vervolgt:

N., je bent een nieuwe schepping geworden
en met Christus ben je bekleed.
Laat dit witte kleed het teken zijn van je waardigheid;
dat je het zonder smet mag dragen tot in het eeuwig leven,
geholpen door het woord en het voorbeeld van je naasten.

Amen.

Het kind ontvangt nu het witte doopkleed. Tijdens het opleggen van het doopkleed kan gezongen worden.
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De celebrant neemt de paaskaars en zegt:

Ontvangt het licht van Christus.

Een van de familieleden ontsteekt de doopkaars van het kind aan de paaskaars. Dan zegt de celebrant:

Beste ouders, peter en meter,
aan u de taak dit licht brandend te houden.
Zorgt ervoor, dat uw kind, 
dat door Christus is verlicht,
blijft leven in dit licht
en in zijn geloof volhardt.
Dan zal het bij de komst van de Heer 
met alle heiligen Hem tegemoet gaan 
en een plaats vinden in Gods woning.

Overreiking van de brandende kaars

‘Effata’

De celebrant raakt met zijn duim de oren en de mond van de gedoopte aan met de woorden:

Onze Heer Jezus gaf aan doven het gehoor terug, 
en stom men liet Hij spreken; 
moge Hij je geven, 
dat je spoedig zijn woord kunt ver staan 
en je geloof kunt belijden tot eer van God onze Vader.

Amen.

Allen trekken nu in processie, met de brandende doopkaars, naar het altaar. Indien mogelijk wordt een 
dooplied gezongen.
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SLOTRITUS

Gebed des Heren

Staande voor het altaar nodigt de celebrant de ouders, de peter en meter en allen uit tot het bidden van 
het gebed des Heren.

Zegen

De celebrant zegent achtereenvolgens de moeder, die het kind in haar armen houdt, de vader en alle 
aanwezigen:

De Heer, de almachtige God,
heeft ons zijn Zoon geschonken
die geboren is uit de maagd Maria.
Hij geeft vreugde aan alle christen-moeders
door de hoop op het eeuwig leven,
dat hun kinderen omstraalt.
Moge Hij de moeder van dit kind zegenen:
dat zij, die nu dankt om het kind dat zijn gekregen heeft,
onophoudelijk samen met dit kind dank blijft brengen,
in Christus Jezus, onze Heer.

Amen.

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.
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Indien mogelijk wordt nog een lied gezongen dat de paasvreugde en de dankzegging tot uitdrukking 
brengt.

De Heer, de almachtige God,
is de gever van het leven hier op aarde
en van het leven in de hemel.
Moge Hij de vader van dit kind zegenen:
dat hij samen met zijn echtgenote
door woord en voorbeeld
voor dit kind de eerste geloofsgetuige mag zijn,
in Christus Jezus, onze Heer.

Amen.

De Heer, de almachtige God,
heeft ons uit water en Heilige Geest
herboren doen worden tot het eeuwig leven.
Moge Hij deze gelovigen overvloedig zegenen:
dat zij altijd en overal vurige leden van zijn volk mogen zijn;
Hij schenke allen, hier aanwezig, zijn vrede,
in Christus, Jezus, onze Heer.

Amen.

Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en Heilige Geest.

Amen.



16

Toewijding aan Maria

Het is een goed gebruik om het pasgedoopte kind aan Maria toe te wijden.

Heilige Maagd Maria, wees gegroet. 
Gij zijt de moeder van God. 
Uit u is geboren de zon van de gerechtigheid, 
het waarachtige licht, 
onze Heer Jezus Christus; 
Hem hebt Gij gevoed en in uw armen gedragen, 
in vreugde en verdriet hebt Gij Hem grootgebracht. 
Zo wilt ook gij onze moeder zijn 
en zijt gij onze voorspreekster bij uw Zoon. 
Gij staat ons bij in alle nood, 
gij, de troost en de steun van allen die u zoeken.
Wij vragen u:
wees ook een moeder voor de kleine N., 
zodat dit men senkind kan opgroeien in goede gezondheid 
en in de ge meenschap met uw Zoon, 
waartoe het in het doopsel gehei ligd is. 
Laat dit kind in zijn leven langs veilige wegen gaan, 
beschermd tegen alle gevaren, 
zodat het ongeschonden het zegel van Gods Geest mag bewaren. 
Moge dit kind blij moe dig de mensen dienen 
en zich inzetten voor de komst van het koninkrijk van God, 
die leeft in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Dan bidden allen het gebed waarmee wij Maria zo vaak in ons leven aanroepen:

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God; 
bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. 

Amen.

Nu volgt de wegezending:

Gaat nu allen heen in vrede.

Wij danken God.
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GEZANGEN

86

aan! Ze degentTreedt Heer!

vreugvanren de!Dankt lied’metHem

 1 Juicht de Heer, heel de aarde,
  dient de Heer in vreugde,
  treedt juichend voor zijn aanschijn. Refrein

 2 Bedenkt: de Heer alleen is God:
  Hij maakte ons, wij horen Hem toe,
  zijn volk, de kudde die Hij weidt. Refrein

 3 Treedt juichend zijn poorten binnen,
  zijn voorhof met een feestelijk lied,
  belijdt Hem en zegent zijn Naam. Refrein

 4 Ja, de Heer is goed.
  Ja, eeuwig duurt zijn genade:
  van geslacht op geslacht zijn trouw. Refrein

 5 Glorie aan de Vader almachtig,
  aan zijn Zoon Jezus Christus, de Heer,
  aan de Geest, die woont in ons hart. Refrein

Refrein

1. Psalm 100 (t. R. Middelhoff et. al. / m. J. Gelineau)
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staan,beO beHeer, onstigves

naam.zeonnoem bijons

 1 Jouw leven staat aan het begin,
  het heeft nog geen herinnering,
  het is zo weerloos en zo klein,
  je weet nog niet hoe het zal zijn. Refrein

 2 Jij weet nog niet wat leven is,
  wat liefde is en wat gemis.
  Jij weet nog niet van nee en ja,
  van ondergang en gloria. Refrein

 3 Je huilt nog van verwondering,
  maar jij hoort hier, in onze kring.
  Het water wacht, die diepe zee
  geeft jou een taal, een teken mee. Refrein

 4 Dat teken is een heilsgeheim:
  God wil met jou verbonden zijn.
  Hij is nabij waar jij ook bent,
  omdat Hij jou bij name kent. Refrein

 5 Zo komt jouw leven aan het licht,
  zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
  Gods adem heeft je aangeraakt
  en jou tot bondgenoot gemaakt. Refrein

Refrein

2. Jouw leven staat aan het begin (t. H. Lam / m. W. ter Burg)
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geefik jou zwaar,is niet tewoord datHet

vol brenkunt het gen.is niet de jijhoog,

3. Laat de kinderen tot Mij komen (t. groepswerk / m. W. ter Burg)

kind’le

42
le, alLaat de ren.ren tot Mijkind’ men, alko

ze hind’niemand mag ren.kind’renLaat de komen,tot Mij

kind’ pen,ren odeWant poorten van staan voormijn rijk

ze nen lo pen.laat al len, en klein,groot Mij binbij

 2 Laat de mensen tot Mij komen,
  over alle wegen.
  Laat de mensen tot Mij komen,
  houdt ze toch niet tegen.
  Want de poorten van mijn rijk
  gaan ook voor hen open,
  als ze aan een kind gelijk
  bij Mij binnenlopen.

4. Het woord dat ik jou geef (t. en m. A. de Keyzer)
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Al schreles ven,erwat gestaat

staan,Heer, veronsdoe

ven,leonswooruw zijnwant den

spreek ons aan!

éénvooréénWij ge venlo

saooken men:

ders geen.anende GodisHeer

men.amen,A

5. Alles wat er staat geschreven (t. T. Naastepad / m. I. de Sutter)

6. Wij geloven één voor één (t. J. Ribbers / m. B. Smilde)
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ter,in totgaat waWie dit

schiep,terwahetgaat dietotin

Va derdede lief devan

is diep.terhetals wa

7. Efeziërs 4, 5-6 (t. NRL / m. B. Bartelink)

loof,ge doop,éénEén éénHeer,

all len.vanderGodéén vaen

8. Wie ingaat tot dit water (t. M. Jacobse / m. W. Vogel)

 2 Wie ingaat tot dit water,
  gaat met die inging in ons vlees,
  de Zoon van de genade
  die uit de dood herrees.

 3 Wie ingaat tot dit water,
  ontvangt die op het water zweeft,
  die is uit Zoon en Vader,
  de Geest die eeuwig leeft.
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4323

mensweBe ukleedt nieumet de

wend,geHeerhoudten denaaru

vuur:maakt u reedge vanblaakten

uur.wachtver zijn

ter, zingt

Dan. 3, 77.79

het wanen enBron

I a

wat leeft inal

ia.luliedlofeen lealGod,voor

9. Bronnen en al wat leeft in het water (t. NRL / m. S. van Roode)

10. Bekleedt u met de nieuwe mens (t. T. Naastepad / m. W. Vogel)

 4 En opstaand uit dit water
  vergeet hij ’t land dat hij verliet,
  omdat hij land en water
  opnieuw geboren ziet.
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doop,ter, terwa deWa van

hoop:devantaal kenteen

staan,uzie, wij bijmenko

wijs tenlofbeGodsons aan!

 2 Water, water van de vloed,
  die de ark wel dragen moet,
  hoog staat daar de regenboog:
  God maakt heel de aarde droog!

 3 Water, water van de Nijl,
  draag het scheepje van het heil,
  biezen mandje in het riet:
  God vergeet de zijnen niet!

 4 Water, water der Jordaan,
  alle schuld is weggedaan,
  onze zonden draagt de Heer,
  zie: de duif daalt op Hem neer!

 5 Water, water van de doop,
  uit uw bron ontspringt de hoop:
  God bevrijdt en Hij geneest,
  lof zij de Vader, Zoon en Geest!

11. Water, water van de doop (t. A, Troost / m. H. van Haeften)
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Dankt, dankt nu Godlenal

den,hanenhartmet monden

gendinte doetgrodie

lanhier en le den,alin

beenkindsvan aan,onsdie

vanja, de dermoe schoot,

vazijn lijder handke

trouen we delief bood.

12. Dankt, dankt nu allen God (t. J. Wit / m. J. Crüger)
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 2 Die eeuwig rijke God
  moge ons reeds in dit leven
  een vrij en vrolijk hart
  en milde zegen geven.
  Die uit genade ons
  behoudt te allen tijd,
  is hier en overal
  een helper die bevrijdt.

 3 Lof, eer en prijs zij God
  die troont in ’t licht daarboven.
  Hem, Vader, Zoon en Geest
  moet heel de schepping loven.
  Van Hem, de ene Heer,
  gaf het verleden blijk,
  het heden zingt zijn eer,
  de toekomst is zijn rijk.

ni cat,fi mag cat,Mag fini

meni ma a Do mi num.mag acatfini

nimag cat,Mag ficat,ni fi

memania a.mag catfini

13. Magnificat (t. en m. J. Berthier)
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uw naamzijt,melze dieder,Va hedeOn in

uwme,korijk gewilgedewor uwligd,hei

mel.hedeinalsde, Geefop zodeaarschie

gedaons lijks broodons he den onsveren geef

geverwijookon aanvenschulze alszoden,

breng onsenren beinnietzeon de naschul

hetvan kwa de.ving los onsproe vermaar

is het ko nink rijkWant van U deen kracht

eeuinlijkheerde wig heid.heiden

14. Onze Vader (t. en m. NRL)
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