Doopsel
in een zondagse eucharistieviering
1. OPENING VAN DE DIENST
Intredeprocessie en intredelied
Openingswoord
met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie.
Ook de ‘naamgeving’ krijgt hier een plaats.

Beste broeders en zusters in het geloof,
van harte welkom in deze viering.
Wij willen vandaag ook een kindje welkom heten in onze grote familie van gelovigen.
Tijdens deze zondagsviering zal er een kindje gedoopt worden.
We willen dan ook een bijzonder woord van welkom spreken tot dit kindje,
de ouders en de familieleden.
De ouders hebben met veel zorg en liefde een naam uitgekozen voor hun kind.
Met de naam „…‟ zal dit kind door het leven gaan.
Met die naam spreekt God dit kindje aan.
God heeft deze naam geschreven in de palm van zijn hand.
Het doopsel van N. nodigt ons allen uit
om opnieuw bewust stil te staan bij ons eigen doopsel.
Wij werden allen gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Laten wij deze viering dan beginnen met het teken van ons doopsel.
Laten wij samen een kruisteken maken
en zo belijden wie wij door het doopsel geworden zijn:
kinderen van God, onze Vader,
familie van onze broeder Jezus,
en mensen in wie Gods Geest wil wonen.
We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest (+).
In naam van de kerkgemeenschap zal ik nu ook N. een kruisje geven,
het teken van Jezus' Liefde:
+ N., moge God jou zegenen en bewaren in de kring van Jezus‟ leerlingen.
Ouder(s), peter en meter, ik nodig ook jullie uit om N. een kruisje te geven.
Openingsgebed van de zondag
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2. DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing van de zondag
Antwoordzang
Evangelielezing van de zondag en korte homilie
Voorbede
Voorganger: Met een dankbaar hart en vol vertrouwen bidden we in verbondenheid met
alle gedoopten.
Lector(en):


We bidden voor N.:
dat hij / zij de kracht mag ontvangen om op te groeien
tot een mens die kan liefhebben en die zijn leven deelt met anderen.
Laten we bidden.
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.



We bidden voor alle ouders, meters en peters:
dat zij de kracht en de wijsheid mogen vinden
om voor 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.
Ik zal nu mijn hand op het hoofd van de dopeling leggen
en God in een stil gebed vragen om dit kind te beschermen
en te behoeden voor kwaad en zonde.
Moge dit gebaar ons allen herinneren aan ons eigen doopsel,
en moge het ons sterken om te leven als kinderen van het licht.
In stilte legt de voorganger zijn hand op het hoofd van de dopeling.
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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 dit kind gedoopt zal worden,
zegenen met uw kracht, met uw liefde.
Dat N. door dit water
opnieuw geboren mag worden
en voortaan mag leven
als één van uw geliefde kinderen.
Dat vragen wij U door en met Christus, onze Heer.
Amen.
Belofte
Voorganger: Alvorens N. gedoopt zal worden, wil ik de ouder(s), peter en meter vragen
om de doopbelofte uit te spreken.
Zij beloven om op te staan tegen wat kwaad en onrecht is.
Ook beloven zij om het kind op te voeden in de geest van het evangelie.
Moge deze belofte van de ouder(s), peter en meter
ons allen herinneren aan onze taak om als gedoopte gelovig te leven.
In ons dagelijks leven zien wij kwaad en onrecht.
Ouder(s), peter en meter van N.
zijn jullie bereid het goede te doen
en iedere vorm van onrecht te bestrijden?
Beloven jullie dat?
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Ouder(s), peter en meter:
Ja, wij beloven het onrecht te bestrijden.
Voorganger: Wij zien onenigheid en liefdeloosheid.
Ouder(s), peter en meter van N.
zijn jullie bereid vrede te brengen waar ruzie is
en hartelijkheid waar haat heerst?
Beloven jullie dat?
Ouder(s), peter en meter:
Ja, wij beloven vrede te brengen waar onenigheid is.
Voorganger: Wij zien veel duisternis en wanhoop.
Ouder(s), peter en meter van N.
zijn jullie bereid te leven als kinderen van het licht,
in goedheid en trouw?
Beloven jullie dat?
Ouder(s), peter en meter:
Ja, wij beloven te leven in goedheid en trouw.
Voorganger: Beloven jullie N. zo goed mogelijk op te voeden
in de geest van het evangelie?
Ouder(s), peter en meter:
Ja, wij willen dit kind vertellen over Jezus en zijn Kerk.
Wij willen samen met N. de weg van Jezus gaan
en gemeenschap vormen met allen die Jezus willen navolgen.

Geloofsbelijdenis
Voorganger: De ouder(s), peter en meter van dit kind
zullen in naam van N. het geloof belijden.
Zij mogen zich daarbij gesteund en gesterkt weten
door de gelovige gemeenschap, hier aanwezig.
Samen zullen wij onze geloofsbelijdenis uitspreken.
Gelooft gij in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
Ouder(s), peter en meter en alle aanwezigen:
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,
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die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?
Ouder(s), peter en meter en alle aanwezigen:
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?
Ouder(s), peter en meter en alle aanwezigen:
Ja, ik geloof in de Geest
die ons hart beweegt
om te leven zoals Jezus,
in verbondenheid met de hele kerkgemeenschap.

Doopsel met water
Voorganger: Na het uitspreken van de belofte en de geloofsbelijdenis mag ik N. dopen.
N., ik doop je
in de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Zalving met heilig Chrisma
Voorganger: Ik zal N. nu zalven met heilig Chrisma en in stilte bidden
dat God N. mag zalven met zijn geestkracht
om zo te leven in het voetspoor van Jezus, de gezalfde.
Moge deze zalving ons allen herinneren
aan de momenten van ons doopsel en vormsel
waarop ook wij Gods Geest mochten ontvangen.
Vervolgens zalft de voorganger het kind in stilte met heilig Chrisma op de kruin.

Doopkleed
De peter of meter legt de pasgedoopte het witte kleed op.
Voorganger: De meter of peter van N. legt N. nu een wit doopkleed op.
Dit kleed toont dat een nieuw leven begint
en dat ook dit kind mag leven als „kind van God‟.
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Doopkaars
Voorganger: Jezus wil licht brengen in ons bestaan.
Eén van de familieleden van N. ontsteekt nu
de doopkaars aan de paaskaars.
Wij hopen dat Jezus alle gedoopten voor zal gaan
en ons als een licht de weg zal wijzen.
Effeta: ‘Ga open’
Voorganger: Jezus raakte ooit een doofstomme aan.
Hij zei: “Effeta: ga open”.
En de man kon Jezus plots verstaan.
De man had oor voor de boodschap van God
en probeerde sprekend te gelijken op Jezus, onze broeder.
Ik zal nu ook de oren en de mond van N. aanraken
en vragen dat God ook de oren en de mond van deze gedoopte mag
openen,
zodat ook N. mag luisteren naar God, onze Vader
en mag spreken zoals Jezus, onze broeder.
Effeta: „ga open‟ (de voorganger raakt de oren en de mond van N. aan)

4. EUCHARISTISCHE LITURGIE
A. De bereiding van de gaven
Gebed over de gaven
B. Eucharistisch gebed
C. Communieritus
Onzevader
Voorganger:

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.
Laten wij dan samen bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons heeft geleerd.

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.
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Vredeswens
Broodbreking + Lam Gods
Communie
Stil gebed of communiezang
(Lied na de communie)
Het gebed na de communie

5. SLOT VAN DE DIENST
Slotwoord en mededelingen
Zegen en zending
Voorganger: Moge de God van het leven ons allen zegenen.
Dat wij allen als gedoopten mogen leven
en samen op weg mogen gaan
om God te ontdekken
in het bijbelse Woord, in de schepping, in de tekenen van Gods nabijheid
en in elkaar.
Allen:

Amen.

Voorganger: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
Na de viering kan de familie met de dopeling eventueel nog naar de plaats gaan waar het
Mariabeeld staat. Daar kan dan de ‘toewijding aan Maria’ plaatsvinden.
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