
 

 
 
 

DOOPVIERING in de Gabriël Parochie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

VERWELKOMING 
 

Mama, papa, peter, meter, familie en vrienden, 
jullie zijn hier samengekomen om een blijde gebeurtenis te vieren. 
Dit kindje komt in ons midden als een geschenk van God, 
de bron van alle leven. 
Jullie zijn christenen. Jullie willen dus meewerken met God, 
die dit kind in zijn genade wil laten leven. 
Door het doopsel zal het worden opgenomen in het volk van God. 
 
Jullie willen jullie ertoe verbinden dit kind voor te gaan in het geloof 
en het te begeleiden in dit leven. 
Jullie nemen deze verantwoordelijkheid op u. 
 
Laten we door volgend gebed God danken voor het vertrouwen  
dat Hij in ons stelt. 

 
 
DANKGEBED 
 

Samen :   
God, onze Vader,  
Gij zijt de oorsprong van ons bestaan. 
We danken U omdat Gij dit kind  
in Uw liefde wilt opnemen en het toevertrouwt  
aan onze zorgen. 
Geef ons de kracht op U te blijven vertrouwen,  
vandaag en alle dagen.  

 
 
NAAMGEVING 
 

Mensen die elkaars naam niet kennen, blijven vreemden voor elkaar: 
die ander is iemand voor wie je nog geen naam hebt. 
Door je kindje een naam te geven, 
zeggen wij wie het is, geven wij het een plaats  
tussen de mensen, doen wij het leven. 



 
 

 
Beste ouders,  
het is jullie wens dat dit kindje opgenomen wordt  
in het volk van God. 
Met welke naam willen jullie dat jullie kindje opgenomen wordt  
in de christengemeenschap? 
"............." (de ouders noemen de naam) 

 
N., met die naam zal je de wereld ingaan, 
met die naam zal je bij God bekend zijn, 
want voortaan zal je naam geschreven staan ,  
in de palm van Zijn hand. 

 
 
KRUISTEKEN 
 
Een kruisje geven: 
een gebaar van tederheid  
voor je kind, 
een vraag naar geborgenheid, 
die geen mens alleen kan geven. 
Je vraagt aan God  
om bescherming en bewaring. 
Een zoen geven:  
een gebaar van liefde  
voor je kind. 
Mag ik de ouders, peter en meter vragen hun kindje een kruisje te 
geven.  
De kinderen mogen een kruisje of een kusje geven. 
“God zegene en beware u.” 
 

 

  



 
 

LEZING 
 

Eens toen Jezus naar hem toe kwam, zei Johannes: “Daar is het lam 
van God, degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het 
van wie ik zei: Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want vóór 
mij was Hij er al.” Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat Hij aan 
Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in 
water.’  
En Johannes getuigde: ‘Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de 
hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten.  Ikzelf wist niet wie het 
zou zijn, maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water, had 
mij gezegd: “Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem 
blijft rusten, dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.” Ik 
heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God.’  

( Joh 1, 29 – 34) 

 
 
VOORBEDEN 
 

Laten we bidden voor N.   die gedoopt wordt/worden. 
Dat zij vrede mogen kennen in deze hardvochtige wereld, 
dat om hen heen meer licht dan duisternis mag zijn, 
meer warmte en hoop dan doffe ellende, 
dat zij vriendschap en verbondenheid mogen kennen. 
Laat ons bidden. 
 

Wij bidden u, verhoor ons Heer 

 
Wij bidden voor hun ouders, 
dat zij de kracht en de wijsheid mogen vinden 
om voor hun kind zo goed als God te zijn 
en dat zij elkaar vasthouden en begrijpen, liefhebben. 
Dat zij elkaar steeds weer zoeken en vinden. 
Laat ons bidden. 
 

Wij bidden u verhoor ons heer 
 
  



 
 

Wij bidden voor onszelf. 
Dat wij telkens nieuw leven mogen ontdekken 
daar waar wij het leven met anderen delen, 
dat wij elkaar uitdagen tot echte menselijkheid, 
dat wij ons niet laten opdrijven 
tot een stijl van leven die geen toekomst heeft, 
maar dat wij aandachtig en opmerkzaam mogen zijn 
en zorg dragen voor mens en wereld. 
Laat ons bidden. 
 

Wij bidden u verhoor ons Heer. 

 

 

BELOFTE EN VERLANGEN VAN DE OUDERS 
 

Mag ik jullie nu uitnodigen, beste ouders, 
voor ons hier allen aanwezig, vertrouwend op God 
uw belofte tegenover N. uit te spreken 
 
N., 
we willen een lieve mama en een lieve papa voor je zijn! 
We beloven je trouw te blijven in wat de toekomst brengen zal, 
in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, 
in ziekte en gezondheid. 
We zullen je warmte geven als je treurt of als je weent. 
We zullen je grootbrengen in de geest van het evangelie 
en we beloven je vrij te maken om je eigen weg te gaan. 
We willen altijd van je houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BELOFTE EN VERLANGEN VAN METER EN PETER 
 

Meter :   
Ik vind het fijn uitgekozen te zijn als meter, 
ik ben er zelfs een beetje fier op.   
Boven alles echter, gaat dit kind mij ter harte. 
Ik wil van mijn "meter-zijn" dan ook wat meer maken  
dan een nieuwjaarsbriefje horen en een geschenk geven. 
N.  krijgt speciaal mijn aandacht 
en een bijzondere plaats in mijn hart en in mijn gebed. 
Daar wil ik voor zorgen, zolang ik leven mag. 

 
Peter :    
Ook ik ben blij peter te mogen zijn. 
Ik wil meehelpen om N. de weg te wijzen, 
de weg naar de mooie wereld. 
Een wereld voor iedereen,  waar tijd is voor elkaar. 
Waar niets van "jou" of van "mij" is;  
waar het goed is om leven. 
Dit is geen droom, neen, wel een opdracht,  
een uitdaging, voor een gemeenschap  
die zich christelijk noemt. 

 

 
HANDOPLEGGING 
 

Handen, wenkende handen, uitnodigende handen, open handen, 
gevende handen, biddende handen, een begeleidende hand op je 
schouder, maar ook straffende handen, gebalde vuisten, iemand bij 
de hand nemen…  
handen spreken voor zichzelf. 
Als je iemand de hand oplegt, geef je hem een veilig dak boven het 
hoofd, geborgenheid, veiligheid, liefde. 
 
Jullie zijn dus bereid om dit kind met uw liefde te omringen. 
Wil dan uw rechterhand uitstrekken over het hoofdje  
van de dopeling. 



 
 

Voorganger bidt:  
Almachtige God,  
Uw Zoon Jezus Christus, heeft aan kinderen de hand opgelegd 
om zo te tonen hoe Gij voor hen zorgt. 
Geef dat ons gebaar en onze zorg voor dit kind 
een teken zijn van Uw onsterfelijke liefde. 
Amen. 
 
Laten we nu samen bidden voor dit kind : 
 

Heer onze God,  
laat dit kind opgroeien in onze soms harde wereld. 
Laat het ervaren dat Gij Uw reddende hand nooit terugtrekt. 
Geef dat wij, die aan deze wereld bouwen, N.  voorgaan 
in alles wat goed en waar is. 
Laat N. opgroeien als Uw kind, onbezorgd en blij,  
het kwade overwinnend door het goede,  
onder de hoede van Uw hand. Amen. 
 
 

DOOPKAARS 
 

Vele kinderen zijn bang in het donker. 
Daarom laten we ergens een klein lichtje branden. 
Zonder licht kan een mens niet leven. 
Zonder het veilige gevoel dat een licht je de weg wijst, 
kan je de duisternis niet aan. 
 

De papa steekt nu de doopkaars aan 
aan de Paaskaars, die symbool is van Jezus: ‘Het licht van de wereld’ 
Deze doopkaars die je papa heeft aangestoken aan de Paaskaars 
is een teken van Jezus Christus; 
die zichzelf een veilig licht heeft genoemd. 
 

Mogen je ouders, je grootouders, je peter en meter,  
en heel de familie een licht voor je zijn. 

 
 



 
 

GELOOFSBELIJDENIS 
 

Door het doopsel wordt dit kind herboren uit water en de Heilige Geest. 
Maar jullie, ouders, peter en meter, familie en vrienden,  
moeten de mogelijkheden scheppen opdat dit kind kan groeien in dit 
nieuwe leven. 
Jullie moeten zijn/haar geloof onder uw hoede nemen, zodat het van 
dag tot dag groeit naar christelijke volwassenheid. 
Als jullie dus bereid zijn deze taak op u te nemen, vernieuw dan de 
belofte van je eigen doopsel en spreek je geloof weer uit : 
 
Wij geloven in God, die onze Vader wil zijn, 
die naar ons luistert, die ons bevrijdend nabij wil zijn. 
 
Wij geloven in Jezus, die mens met ons is geworden, 
die niemand in de kou liet staan,  
die oog had voor kwetsbare mensen. 
 
Wij geloven in de kracht van de Geest 
die ons tot kerk maakt 
die de wereld bezielt tot liefde 
en ons vervult van eeuwig leven. 
 
Wij geloven in de mensen om ons heen,  
dat zij goed en waardevol zijn, 
dat zij zoeken naar geluk, dat zij door U bemind worden. 
 
Wij geloven in ons eigen leven, dat Gij ons beschermt, 
dat Gij naar ons omziet, dat Gij ons bemoedigt. 
 
Wij geloven dat Gij telkens weer mensen verzamelt. 
Wij geloven dat wij altijd weer mogen rekenen op U. 
Wij geloven dat Gij ons leven hebt gegeven, sterker dan de dood.  
Amen. 
 

  



 
 

WIJDING VAN HET WATER  
 

Heer, schenk Uw levenskracht aan dit doopwater. 
Laat allen die erdoor gedoopt worden 
de vreugde van het leven ervaren. 
Behoud en vrijwaar hen van alle kwaad. 
Zo bidden wij U, Gij die leven geeft in eeuwigheid. 
Amen.  
 
 
 

DOOP 
 

Water speelt in ons leven een enorme rol. 
Water heeft je als baby veilig beschut, voor je geboren werd. 
Water drenkt de aarde en maakt vruchtbaar. 
Zoals de dauwdruppels een nieuwe dag aankondigen, 
zo doet water herboren worden. 
We maken dagelijks veelvuldig gebruik van water  
zonder erbij stil te staan. 
En toch is ook dit een wonder. 
Water kan ons raken als we er intens van kunnen genieten: 
een verkwikkende douche 's morgens, een wandeling langs de zee, 
het gekletter van een waterval. 
Om nog maar te zwijgen van een glas koud water in volle zomer  
of een duik in het water als het drukkend heet is. 
Water is een oersymbool van leven op aarde, van Gods schepping.  
In water omhelzen we Gods levenskracht.  
In water omhelst God zijn schepselen.  
 
Daarom dopen we jou, met het levengevende water  
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

 
 
 
 
 



 
 

ZALVING MET CHRISMA 
 
Als God mensen uitkoos om te getuigen van zijn aanwezigheid 
bij de mensen, werden zij met olie gezalfd.  
Koningen en priesters noemde men de gezalfden van God.  
Olie doordringt alles. Ze is het teken van Gods liefde, zonder einde. 
 

Olie maakt zacht om mild te zijn voor wat hard is. 
 

Zalven met chrisma is je kind toewensen: 
wees sterk in alle tijden, dat  het je goed mag gaan.  
Sta weerbaar in het leven, leef vanuit de innerlijke kracht  
die je door God gegeven wordt. 
Wees ook zacht en teder voor de mensen die je omringen. 
 

N.,  nu je opgenomen bent in de Kerk van Christus,  
zalf ik je met Zijn Geest,  
zodat je vervuld wordt van de kracht en de gezindheid die in Hem was. 
Je bent nu kind van God, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  

Amen 

 
 

EFFETA – ZEGENING VAN DE ZINTUIGEN 
(Gebed om Gods zegen over het horen en het spreken, 
over het zien en het hart van deze nieuwe christen) 
 

N., ik zegen je ogen.  
Dat je mag genieten van alle mooie dingen in de wereld:  
de oneindigheid van de zee, de kleurenpracht van de bloemen,  
de pretlichtjes in de ogen van kinderen.  
Dat je mag zien als mensen beroep op je willen doen.  
Dat je mag zien wat God je te doen geeft.  
 
N., ik zegen je oren.  
Dat je mag genieten van de zang van de vogels,  
het verhaal van de mensen. 
Dat je leert luisteren naar de stem van God  
doorheen de stem van iemand die je nodig heeft.  



 
 

 
N., ik zegen je mond.  
Dat je mag lachen, zingen en woorden spreken  
van troost en bemoediging.  
Dat jij je mond durft te openen om de dingen bij hun naam te noemen.  
 
N., ik zegen je handen.  
Dat ze leren geven en delen. Dat ze sterk en teder mogen zijn. 
Dat ze nooit moe worden om goed te doen.  
 
N., ik zegen je voeten.  
Dat je vrijuit mag gaan in deze wereld,  
dat je je eigen weg mag zoeken,  
soms huppelend, soms spartelend,  in de voetsporen van Jezus. 
 
N., ik zegen je hart, dat je je hart mag geven aan de mensen 
die je in je leven mag ontmoeten,  
zodat de mensen je mogen leren kennen als een liefdevol iemand. 

 
 
 
ONZE VADER 
 

Dierbare ouders, peter en meter dit kind is  
tot een nieuw leven gewekt. 
Het wordt nu kind van God genoemd  
en het mag God zijn Vader noemen. 
 
Laten wij nu allemaal samen, in naam van dit kind het gebed bidden 
dat we zelf van onze ouders hebben geleerd en dat wij op onze beurt 
aan onze kinderen willen doorgeven. 
Het gebed dat allen bidden die in de Vader van Jezus geloven: 
 
 
 
 
 



 
 

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.  
 
 

ZEGEN EN ZENDING 
 

Ga dan in vrede met uw kindje naar huis, 
omring het met uw liefde en wees gelukkig met elkaar. 
Moge de Geest van Jezus Christus heersen in uw huis 
en Zijn vreugde wonen in uw gezin. 
 
Daartoe zegene U de liefdevolle God,  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


