Doopviering
voor het doopsel van meerdere kinderen
Alle ouders, dopelingen, peters en meters nemen vooraan plaats in de kerk.

1. OPENING VAN DE DIENST
Welkom …
Het leven verliest hier even zijn gewone gang.
We staan stil bij het nieuwe leven in ons midden.
De geboorte van deze kinderen vervult ons met verwondering en vreugde.
We ervaren elk kind als een Godsgeschenk.
In dit feestelijk samenzijn willen we God danken
voor het wondermooie geschenk van het leven,
en we vieren dat deze kinderen door het doopsel nieuw geboren mogen worden
om in verbondenheid met God te leven.
Door de doop mogen deze kinderen voor altijd leven
als broers en zussen van Jezus, de Heer.
Vandaag zeggen jullie als ouders, meters en peters,
in naam van jullie dopeling "ja" tegen God.
Jullie beloven om jullie dopeling voor te gaan in het geloof
opdat het, naar het voorbeeld van Jezus,
ten volle mag groeien in Liefde, een leven lang.
Vandaag worden deze kinderen door de doop opgenomen in de kerk,
de grote gemeenschap van christenen.
Naamgeving
Voorganger: Beste ouders,
met veel zorg en liefde hebben jullie een naam uitgekozen
voor jullie kind.
Met deze naam wordt het opgenomen in jullie gezin
en krijgt het een plaats onder de mensen.
De voorganger vraagt per dopeling:
Welke naam hebben jullie gekozen voor jullie kind?
De ouder(s) van elke dopeling antwoorden: N.
Voorganger: N., N., N., N., … (alle namen worden genoemd)
jullie ouders gaven jullie een naam
waarmee jullie door het leven zullen gaan.
Met jullie eigen naam spreekt ook God jullie aan.
Jullie namen staan geschreven in de palm van zijn hand.
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Nooit zal God vergeten dat jullie er zijn.
Beste ouders, verlangen jullie dat jullie kind opgenomen wordt in onze
kerkgemeenschap?
Alle ouders:

Ja, dat willen wij.

Kruisje
Voorganger: Met je duim een kruisje geven op het voorhoofd
is een gebaar van tederheid voor je kind.
Het is een vraag naar geborgenheid,
die verder reikt dan ons menselijk kunnen.
Het is een vraag naar Gods liefdevolle bescherming.
Het kruisje verwijst naar Jezus die zoveel van ons houdt
dat Hij altijd bij ons wil zijn.
N., N., N., N., …
de gemeenschap van Jezus is blij jullie in haar midden op te nemen.
In naam van de kerkgemeenschap geef ik jullie een kruisje,
het teken van Jezus' Liefde.
De voorganger tekent elke dopeling met een kruisje en zegt:
+ Moge God jou zegenen en bewaren in de kring van Jezus‟ leerlingen.
Nadat de voorganger alle dopelingen een kruisje heeft gegeven, zegt hij:
Ouders (en peters en meters),
ik nodig ook jullie uit om jullie dopeling een kruisje te geven.
Openingsgebed
Voorganger: God, bron van ons bestaan.
Adem van Leven.
Liefde die niet dooft.
Klein en kwetsbaar werden deze kinderen geboren
en aan ons toevertrouwd.
Vol verwondering en dankbaarheid
staan wij stil bij dit nieuwe leven,
zo klein en toch zo groot.
Bij het doopsel van deze kinderen bidden wij U:
wees ons steeds nabij
schenk ons uw levenskracht
opdat wij als christenen in het leven mogen staan,
en blijven groeien in liefde, naar uw beeld en gelijkenis.
Vandaag en alle dagen van ons leven.
Allen:

Amen.
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2. DIENST VAN HET WOORD
Evangelielezing en homilie
Enkele suggesties:
-

Mc 1,9-11
(Lectionarium IV, 348)
Mc 10,13-16 (Lectionarium III, 84)
Mt 22,35-40 (Lectionarium A, 199)

Voorbede
Voorganger: Met een dankbaar hart en vol vertrouwen bidden we in verbondenheid met
alle gedoopten.
Lector(en):


We bidden voor N., N., N., N., …
dat zij de kracht mogen ontvangen om op te groeien
tot liefhebbende mensen die hun leven delen met anderen.
Laten we bidden.
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.



We bidden voor de ouders, meters en peters van deze dopelingen
dat zij de kracht en de wijsheid mogen vinden
om voor deze kinderen een voorbeeld en steun te zijn,
dat zij samen de weg van Jezus mogen gaan.
Laten we bidden.
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.



We bidden voor alle gedoopten:
dat zij in woord en daad mogen getuigen van hun verbondenheid met God.
Laten we bidden.
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.



We bidden voor alle kinderen, overal ter wereld:
dat zij bij goede mensen een thuis mogen vinden.
Laten we bidden.
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Handoplegging
Voorganger: Jezus is in de wereld gekomen om ons Gods liefde te tonen.
Hij schenkt ons zijn goede Geest om het kwaad te overwinnen.
God, laat de bevrijdende Geest van Jezus Christus
deze dopelingen behoeden voor kwaad en zonde
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en hen sterken om steeds te leven als kinderen van het licht.
Zo bidden we door Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.
In stilte legt de voorganger zijn hand op het hoofd van elke dopeling.
Nadat de voorganger dit gebaar bij elke dopeling gesteld heeft,
kunnen de ouders (en peters en meters) hetzelfde gebaar stellen.

3. DOOP
Gebed om Gods Geest over het water
Voorganger: Laten wij bidden tot God
en Hem vragen
om dit water te maken
tot een bron van leven.
God,
Vader van het leven,
Gij laat uit het water nieuw leven stromen.
Door de doop mogen wij leven als kinderen van U.
God,
allen die Jezus navolgen
en in Christus gedoopt worden,
maakt Gij tot broeders en zusters van elkaar.
God,
uw Geest van liefde,
wil leven in elk van ons
zodat wij in woord en daad getuigen van uw blijde boodschap.
De voorganger raakt het water aan en zegt:
God,
Vader van het leven,
wil dit water, waarin deze kinderen gedoopt zullen worden,
zegenen met uw kracht, met uw liefde.
Dat zij door dit water
opnieuw geboren mogen worden
en voortaan mogen leven
als uw geliefde kinderen.
Dat vragen wij U door en met Christus, onze Heer.
Amen.

Belofte en geloofsbelijdenis
Voorganger: Beste ouders, peters en meters,
jullie willen deze kinderen laten dopen
opdat ze, samen met jullie, de weg van Jezus mogen gaan.
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Als jullie jullie dopeling op de weg van het geloof
willen begeleiden en ondersteunen,
nodig ik jullie uit
om te bevestigen
dat jullie in de geest van het evangelie
steeds willen kiezen voor het goede
en in woord en daad willen getuigen
van het geloof in de Vader, de Zoon en de Geest.
Opstaan tegen het kwaad
Voorganger: In ons dagelijks leven zien wij kwaad en onrecht.
Zijn jullie bereid het goede te doen
en iedere vorm van onrecht te bestrijden?
Beloven jullie dat?
Ouders, peters en meters:
Ja, wij beloven het onrecht te bestrijden.
Voorganger: Wij zien onenigheid en liefdeloosheid.
Zijn jullie bereid vrede te brengen waar ruzie is
en hartelijkheid waar haat heerst?
Beloven jullie dat?
Ouders, peters en meters:
Ja, wij beloven vrede te brengen waar onenigheid is.
Voorganger: Wij zien veel duisternis en wanhoop.
Zijn jullie bereid te leven als kinderen van het licht,
in goedheid en trouw?
Beloven jullie dat?
Ouders, peters en meters:
Ja, wij beloven te leven in goedheid en trouw.

Belofte van ouders, peters en meters
Voorganger: Beloven jullie jullie dopeling zo goed mogelijk op te voeden
in de geest van het evangelie?
Ouders, peters en meters:
Ja, wij willen dit kind vertellen over Jezus en zijn Kerk.
We willen samen de weg van het evangelie volgen:
opkomen voor de kleinen en de zwakken,
vrede en waarheid nastreven,
en gemeenschap vormen met allen
die Jezus willen navolgen.
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Geloofsbelijdenis
Voorganger: Gelooft gij in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
Ouders, peters en meters:
Ja, ik geloof in God de Vader,
bron van al wat leeft.
Voorganger: Gelooft gij in Jezus Christus,
zijn eniggeboren 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, peters en meters:
Ja, ik geloof in Jezus,
Gods Zoon, mens geworden om ons nabij te zijn.
Voorganger: Gelooft gij 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, peters en meters:
Ja, ik geloof in de Geest
die ons hart beweegt
om te leven zoals Jezus,
in verbondenheid met de hele kerkgemeenschap.

Doopsel met water
Om beurt nodigt de voorganger de ouder(s), peter, meter, broertjes en zusjes van elke
dopeling uit tot bij de doopvont en hij doopt de dopeling met de woorden:
Voorganger: N., ik doop je
in de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.

4. VERKLARENDE SYMBOOLHANDELINGEN
Zalving met heilig Chrisma
Voorganger: De bijbel vertelt ons over bijzondere mensen
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die gezalfd worden tot koning.
Een zalving is een teken van „uitverkiezing‟.
Het toont dat de gezalfde uniek,
koninklijk en heel waardevol is.
Ook jullie, N., N., N., N., …, zijn God heel dierbaar.
God wil ook jullie zalven.
God van het nieuwe leven,
God van tederheid,
raak deze kinderen aan
met heilig Chrisma,
met zachte olie.
Zalf deze kinderen
met uw geestkracht.
Doordring hen
met uw genegenheid
om te leven in het voetspoor van Jezus, de Gezalfde.
Amen.
Vervolgens zalft de voorganger elke pasgedoopte in stilte met heilig Chrisma op de kruin.

Doopkleed
Om beurt legt de peter of meter hun pasgedoopte het witte kleed op.
Voorganger: N., N., N., N., …, door de doop
worden jullie bekleed
met de liefde van God.
Een wit kleed toont
dat een nieuw leven begint.
Bekleedt jullie met de nieuwe mens.
Draagt jullie geloof als een teken.
En wordt wie jullie zijn:
kinderen van God.
Doopkaars
De voorganger verwijst naar de brandende paaskaars en zegt:
N., N., N., N., … Jezus wil licht brengen in jullie bestaan.
Om beurt ontsteekt één van de familieleden de doopkaars van hun pasgedoopte aan de
paaskaars.
Daarna zegt de voorganger:
Ouders, peters en meters,
de paaskaars die zijn licht schonk aan de doopkaarsen
verwijst naar Christus
- het licht voor de wereld - .
Moge Jezus ook in jullie leven
aan het licht komen.
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Mogen jullie dit licht brandend houden
opdat deze pasgedoopten oog krijgen
voor de God van het licht,
de Vader van het leven.
Effeta: ‘Ga open’
Voorganger: Jezus sprak vele mensen aan.
Hij raakte hen heel diep.
Zo raakte Jezus eens een doofstomme aan.
Jezus zei: “Effeta: ga open”.
En de man kon Jezus plots verstaan.
Hij kon niet meer zwijgen over God.
En hij deed wat Jezus hem had voorgedaan:
hij vertelde over God
en sprak vele mensen aan.
Mogen ook deze kinderen oor hebben
voor al het goede nieuws,
voor de blijde boodschap van God.
Effeta: ga open.
(de voorganger raakt achtereenvolgens de oren van elke pasgedoopte aan)
Mogen deze kinderen sprekend gelijken
op God, onze Vader,
op Jezus, onze broeder.
Effeta: ga open.
(de voorganger raakt achtereenvolgens de mond van elke pasgedoopte
aan)
Mogen deze kinderen oog hebben
voor wie niet gezien wordt.
Effeta: ga open.
(de voorganger raakt achtereenvolgens de ogen van elke pasgedoopte
aan)
Mogen deze kinderen de hand reiken
aan wie het leven moeilijk dragen kan.
Effeta: ga open.
(de voorganger raakt achtereenvolgens de handen van elke pasgedoopte
aan)
Mogen deze kinderen in de voetsporen van Jezus treden
en stap voor stap met God op weg gaan.
Effeta: ga open.
(de voorganger raakt achtereenvolgens de voeten van elke pasgedoopte
aan)

Gemeenschappelijke doopviering – pag. 8

Het is ook mogelijk om alle pasgedoopten op de genoemde plaatsen aan te raken
wanneer de gehele tekst reeds gelezen is. Men kan er ook voor kiezen om alleen de tekst
te lezen en de aanrakingen achterwege te laten.

5. SLOT VAN DE DIENST
Onzevader
Alle gedoopten zijn kinderen van God.
Wij zijn allen kinderen van een zelfde Vader.
Zo zijn ook wij familie van Jezus
en broeders en zusters van elkaar.
Wanneer deze pasgedoopten hun eerste communie doen,
zullen zij op een bijzondere wijze mogen ervaren
dat onze broeder Jezus in Brood en Wijn bij ons aanwezig komt.
En tijdens het vormsel zullen zij gezalfd worden met heilig Chrisma
om ook als volwassenen te leven als „kinderen van God‟.
Laten wij elkaar als broeders en zusters in het geloof de hand reiken
en ons in geloof verbinden met alle gedoopten overal ter wereld.
Laten wij bidden tot God zoals Jezus het ons geleerd heeft.
Allen:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw naam.
Uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Zegen
Voorganger: Moge de God van het leven jullie, ouders zegenen.
Dat jullie jullie kind als een „zegen‟ mogen ervaren.
Dat jullie zelf een zegen mogen zijn voor jullie kind.
Allen:

Amen.
Moge de God van het leven deze pasgedoopten zegenen.
Dat deze „kinderen van God‟ mogen leven naar Gods beeld en gelijkenis.

Allen:

Amen.
Moge de God van het leven ons allen zegenen.
Dat wij samen met deze kinderen op weg mogen gaan
om God te ontdekken
in het Bijbelse Woord, in de schepping, in de tekenen van Gods nabijheid
en in elkaar.
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Allen:

Amen.

Voorganger: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Toewijding aan Maria
Voorganger: Laten wij ons richten tot Maria,
de moeder van Jezus
en de moeder van ons allen.
Maria,
gij die uw Zoon hebt bemind
en op handen hebt gedragen.
Draag ook deze kinderen,
vandaag en alle dagen.
Maria,
mogen wij u vragen
om deze kinderen te behoeden,
om hen de weg te wijzen
van het schone en het goede.
Maria,
wil met zachtheid
liefhebben en beschermen
wie u zijn toegewijd.
Als teken van Maria‟s liefdevolle bescherming
leggen we deze pasgedoopten nu het scapulier op.
De voorganger legt de pasgedoopten het scapulier op.
En laten we samen bidden:
Allen:

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Zending
Voorganger: Ga nu allen heen,
feestelijk genietend en dankbaar
voor het geluk, de liefde en de vrede
die God ons heeft gegeven.
Allen:

Wij danken God.
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