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1. WELKOM
1.
V. Welkom kind, zo broos, zo hulpeloos,
maar zo volmaakt als alles wat begint.
Jij bent echt welkom, kind. Jij bent een onberoerde morgen,
een melodie die nooit tevoren klonk,
een lang verhaal ligt nog in je naam verborgen.
Jij bent de vrucht van ons intens verlangen,
zichtbare hoop en mens geworden wens,
vervulde droom van geven en ontvangen,
een woord van liefde tussen God en mens.
Een nieuwe wereld glinstert in je ogen,
nog zonder grenzen en nog zonder tijd.
Een wereld waar de liefde is herboren,
een wereld heel dicht bij de eeuwigheid.
2.
V. Wees welkom, jullie allen.
Moge op dit uur van ons leven
verwondering en dankbaarheid de boventoon voeren.
Want een kind is in ons midden:
nieuw leven is ons in de schoot geworpen,
leven dat om aandacht, zorg en liefde vraagt.
Nieuw leven ons gegeven,
zo nabij en eigen, zo wonderlijk en oorspronkelijk,
dat wij ons ten diepste aangesproken voelen.
Dit leven willen wij beschermen, liefde geven en toekomst,
zoals God, bron van alle leven en liefde, onze toekomst is.
Welkom dus, allen die in Gods naam zijn gekomen,
die liefde, leven en toekomst willen delen,
die niets liever willen dan alle goeds voor elkaar!
Wees welkom en gezegend in Gods naam,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3.
V. Welkom kind, op onze kleine planeet.
Kom rusten aan het hart van een lieve moeder
en laat je wiegen in de armen van een sterke vader.
Ik wens je geen materiële rijkdom toe,
ik wens je alleen maar liefde toe, warme liefde.
Dan heb je alles wat nodig is om een gelukkig mens te worden.
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2. NAAMGEVING
1.
V. Ouders geven namen aan hun kinderen:
soms oudere namen waarin een mooi stuk verleden herleeft,
soms nieuwe namen waarin de frisheid van het leven wordt uitgedrukt.
Maar steeds zijn het namen van liefde.
Dit kind draagt de naam die jullie met liefde en zorg hebben gekozen:
'N'. Deze naam zal voortaan geschreven staan in de palm van Gods hand.
2.
V. N. en N., als ouders van dit kind
hebben jullie duizend en één namen gewikt en gewogen:
te kort, te lang, te hard, te zacht.
Duizend en één namen, je hebt er één weerhouden,
N., het verhaal van dit kind.
Moge deze naam voorgoed geschreven staan in het boek des levens.
Graag willen wij nu N. in ons midden opnemen
om samen met ons de vreugdevolle,
maar ook moeizame weg van Christus te gaan.
We drukken dit symbolisch uit
en schrijven haar/zijn naam in de palm van zijn/haar hand.
3.
V. Alles wat wij weten, weten wij van anderen.
Alles wat we hebben, kregen we van anderen.
Nu mogen we iemand een naam geven.
Een naam betekent dat er iets nieuw is ontstaan.
Een naam krijgen betekent dat je in de geschiedenis treedt,
betekent dat je iemand bent, iemand met een eigen naam,
een eigen levensopdracht, een eigen roeping.
Zoals jullie je kindje noemen,
zo zal het gekend zijn bij God en bij de mensen.
N. noemen jullie je dochtertje/zoontje.
Zoals jullie kind is er geen tweede op de wereld.
Het is enig voor God en voor de mensen.
Haar/zijn naam staat geschreven in de palm van Gods hand.
4.
O. Als wij voor jou een naam bedachten,
was het om te zeggen: ‘Jij hoort bij ons, jij mag er zijn,
in ons gezin, tussen ons, we zijn er blij om;
we hebben je lang verwacht!
Je bent een van ons: ons/onze N.’
Als wij je die naam geven, willen wij ook zeggen:
‘Je bent enig voor ons!’ Je mag zijn wie je bent,
je mag worden wie je in aanleg bent.’
Als wij je een naam geven, willen wij je toewensen

3

dat je ‘iemand’ wordt voor al wie jou ontmoet.
Iemand die de moeite waard is, met een eigen gezicht,
eigen mogelijkheden en eigen beperkingen.
Iemand met een eigen naam.
Daarom noemen wij je vanaf nu N.
5.
V. Het is zeker het verlangen van allen die hier samen zijn
dat dit kindje, uit liefde geboren, leven mag hebben in overvloed.
Dat het deel mag krijgen aan het geluk
dat onder mensen mogelijk is,
aan de vreugde die Jezus ons heeft toegezegd.

N. en N., hoe willen jullie je kindje noemen?
O. N.

V. N., uit de vele namen kozen je ouders deze naam voor jou.
Het wordt jouw eigen naam.
Zo zullen wij je kennen, je roepen en van je houden.
Je kreeg een andere naam dan de onze,
want jij bent nieuw leven, een nieuwe mens.
Voor de meeste mensen ben je alleen een naam:
N., hoofdletters op een mooi geboortekaartje.
Maar voor je grootouders en je familie, en vooral voor je papa en mama
is jouw naam al een hele geschiedenis.
O. N., je was eerst nog wat verborgen en verwacht,
daarna kwamen er elke dag nieuwe kreetjes en tekens van leven.
Wij kunnen over jou al heel wat vertellen,
hoe je slaapt en lacht, hoe je eet en boertjes laat.
N., je naam zal je vergezellen een leven lang.
Dat mensen van je mogen houden, onnoemelijk veel …
N., moge jouw naam geschreven staan in het boek des levens,
in de palm van Gods hand.
6.
L. Het kiezen van een naam was niet zo gemakkelijk.
Jullie wilden een naam voor jullie dochtertje/zoon,
een naam die lief en eenvoudig is, maar toch eigenheid uitstraalt.
Het werd N. Met deze naam hoort zij/hij al bij de familie.
V. Een naam draag je heel je leven met je mee
als een stempel op je persoon.
N., mag je naam geschreven staan in de palm van Gods hand.
L. Je kreeg vandaag een eigen naam, om altijd mee te leven.
Die naam kan nooit meer van jou vandaan
en nooit meer weggegeven.
Hij groeit voor altijd met je mee zonder te veranderen.
Hij leert je dat je iemand bent, anders dan alle andere
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3. KRUISJE
1.
V. N. en N., het is een oude gewoonte
dat christelijke ouders hun kinderen een kruisje geven.
Ze vragen dat God hen wil zegenen en bewaren.
Vandaag willen wij dat ook doen.
Ik teken jou, N., met het kruis,
teken van Gods liefde voor de mensen.
2.
V. Ik geef N. een kruisje
als herkenningsteken van ons christen zijn:
God zegene en beware jou.
Ouders, peter en meter, geven jullie ook aan N. een kruisje,
en telkens als je dit later doet,
herinner dan dat God je bijstaat in je opdracht.
3.
V. In onze woonkamer hangen wij een kruisje op.
Sommige mensen dragen een kruisje rond hun hals.
En veel ouders geven 's avonds voor het slapen gaan
graag een kruisje aan hun kinderen.
Het kruisteken verwijst naar Jezus
en is het symbool geworden van Gods liefde
waarin we ook jou, N., willen opnemen.
Daarom teken ik nu je voorhoofd met een kruisje,
opdat je het geluk zou kennen een kind van God te zijn.
N., God zegene en beware je.
O. N., God zegene en beware je.
V. Peter en meter, jullie staan mee in
voor de gelovige opvoeding van je petekind.
Willen jullie daarom als teken van je bereidheid
N. te helpen in zijn geloof, haar/hem nu een kruisje geven?
M. & P. N., God zegene en beware je.
4.
O. 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.
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4. ZEGENING VAN DE ZINTUIGEN
1.
V. God, onze Vader, wij bidden U,
wek dit kind tot het volle leven.
Gij hebt het oren gegeven om te horen en ogen om te zien.
Moge het leren luisteren naar de mensen en naar U
en oog hebben voor al wat mooi is in deze wereld.
Gij hebt het handen en voeten gegeven.
Open haar/zijn handen om te geven en te ontvangen,
en laat haar/hem altijd uw wegen bewandelen.
Open ook haar/zijn mond,
dat zij/hij leert lachen en zingen
en de taal van de mensen spreken.
Moge zij/hij een leven lang uw naam zegenen
en alle geluk vinden dat onder ons, mensen, mogelijk is.
2.
V., ik zegen jouw 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.
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5. SAMEN BIDDEN
1.
God, u bent de bron van Leven
en ook de kracht
die mensen samenbindt.
Wij danken u dat we mogen leven
en dat U dit kind
uit liefde liet geboren worden.
Wij danken u oprecht
om dit nieuwe leven.
Het vervult ons hart met vreugde
en het zet ons aan
om met nog meer ijver
te werken aan een betere wereld.
Een wereld die U ons schenkt,
dag na dag.
Amen.
2.
Heer,
in dit pasgeboren kind ervaren wij
het wonder van uw schepping.
Wij danken u vandaag
speciaal voor deze kleine nieuwe mens,
die U ons hebt toevertrouwd.
Wij hopen en bidden dat ook hij/zij
het leven als een geschenk ervaart
en er iets moois van maakt.
3.
God onze Vader,
Gij zijt de oorsprong van ons bestaan.
We danken U dat Gij ook dit kind
uit uw liefde laat geboren worden,
en het aan ons toevertrouwt.
Wij danken U dat Gij ons, mensen,
zegent met nieuw leven,
en ons zo aanmoedigt
op U te blijven vertrouwen
vandaag en alle dagen. Amen!
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6. BIJBELSE LEZING
Gen 1, 26-31
Ex 2, 1-10
Ex. 15, 22-27
Ex. 17, 1.3-7
Dt 6, 4-9
2 Kon 5, 9-15a
Ps 23
Ps 27
Ps 73
Ps 127
Ps 139
Ps 148
Jes 11, 1-9
Jes 55, 1-3.9
Ez 36, 24-28
Ez. 47, 1-9.12
Mt 3, 13-17
Mt 18, 1-5
Mt 25, 14-30
Mt 28, 18-20
Mc 1, 9-11
Mc 4, 35-41
Mc 10, 13-16
Mc 12, 28b-31
Lc 4, 16-22
Lc 12, 22-34
Lc 13, 18-19
Lc 15, 4-10
Joh 3, 1-6
Joh 4, 7-12
Joh 7, 37-39
Hnd 2, 42-47
Hnd 8, 26-40
Rom 6, 3-5
1 Kor 12, 4-11
Gal 3, 26-28
Ef 4, 1-16
1 Joh 4, 7-12

Schepping van de mens
Geboorte van Mozes
Begin woestijntocht
Water uit de rots
Het naleven van geboden
Genezing van Naäman
De Heer is mijn herder
Mijn licht, mijn heil - wie zou ik vrezen?
Altijd ben Ik bij u
Als de Heer het huis niet bouwt
Van voor tot achter omvat U mij
Zijn pracht straalt over aarde en hemel
Visioen van Jesaja
Het eeuwige verbond
Israël hersteld en gelouterd
De tempelstroom
Jezus laat zich dopen
Word als kinderen
Parabel van de talenten
Opdracht tot dopen
Doopsel van Jezus
Storm op het meer
Binnengaan in het Koninkrijk van God
Bemin uw naaste
De Geest rust op Jezus
Maak je geen zorgen om het materiële
Gelijkenis van een mosterdzaadje en zuurdesem
Gelijkenis van een verloren schaap
Jezus en Nikodemus over de geboorte uit water en Geest
Jezus en de Samaritaanse over het levende water
Stromen levend water
Het leven van de eerste Kerk
Filippus doopt een Ethiopiër
Door de doop één met Christus Jezus
De gaven van de Geest
Kinderen van God door het geloof, in Christus Jezus
Eenheid in verscheidenheid
Iedereen die liefheeft is uit God geboren

Gebruik bij voorkeur de Willibrordvertaling van 1995.

Dt 6, 4-9 Het naleven van de geboden

4 Luister Israël! De HEER is onze God, de HEER is de Enige. 5 U zult de HEER uw
God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. 6 De
geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart prenten. 7 Spreek er met
uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer u thuis bent en onderweg, als u slapen
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gaat en opstaat. 8 Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw
voorhoofd. 9 Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad.

Mt 18, 1-7 Word als kinderen

1 In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: `Wie is eigenlijk de grootste
in het koninkrijk der hemelen?' 2 Hij riep een kind, zette het in hun midden 3 en zei:
`Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk
der hemelen niet eens binnen. 4 Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de
grootste in het koninkrijk der hemelen. 5 En wie één zo'n kind bij zich ontvangt in
mijn naam, ontvangt Mij.

Naar Mt 18, 1-7

De leerlingen kregen woorden over de vraag:
“Wie is nu wel de grootste in het Rijk van God?”
Jezus riep een kind, dat dichtbij aan het spelen was.
Hij legde zijn armen over de schouders van het kind
en bracht het naar de plaats waar hij zelf altijd zat
als hij zijn apostelen onderwees.
Zo leek het alsof het kind hun leraar was.
Toen zei hij: “Als gij niet ophoudt met erover te praten,
wie de belangrijkste zal worden in het Koninkrijk,
als gij niet veranderd en wordt als kinderen,
zult gij het Koninkrijk zelfs nooit binnengaan.
Wie groot wil zijn, zal zich nederig moeten opstellen
en worden als dit kind. Hij moet bereid zijn om alle anderen te dienen.
Want in mijn Koninkrijk is dat het teken van grootheid:
De bereidheid om anderen te helpen.
De grootste onder u zal degene zijn, die het meest bereid is tot
dienstbaarheid.”

Mc 10, 13-16 Binnengaan in het Koninkrijk van God

13 Ze brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar
de leerlingen wezen hen terecht. 14 Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd:
`Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is
het koninkrijk van God. 15 Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet
aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.' 16 Hij omarmde hen en zegende hen,
terwijl Hij hun de handen oplegde.

Joh 3, 1-6 Jezus en Nikodemus over de geboorte uit Water & Geest

1 Zo was er onder de farizeeën een man, Nikodemus genaamd, die tot de leidende
Joodse kringen behoorde. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: `Rabbi, we
weten dat U als leraar van Godswege gekomen bent. Geen mens immers kan die
tekenen verrichten die U doet, wanneer God niet met hem is.' 3 Jezus gaf hem ten
antwoord: `Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het
koninkrijk van God zien.' 4 `Geboren worden?' zei Nikodemus. `Hoe kan dat
wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder
binnengaan om geboren te worden?' 5 Jezus antwoordde: `Waarachtig, Ik verzeker
u: alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God
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binnen te gaan. 6 Wat uit vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is,
is geest.

Joh 7, 37-39 Stromen levend water

37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep: `Heeft
iemand dorst, laat hij dan naar Mij toe komen, en laat drinken 38 wie in Mij gelooft!
Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.' 39
Hiermee doelde Hij op de Geest die men zou ontvangen als men tot geloof in Hem
kwam. Toen was de Geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt
was.

Gal 3, 26-28 Kinderen van God door het geloof in Christus Jezus

26 Want u bent allemaal kinderen van God door het geloof, in Christus Jezus. 27
Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. 28 Er is geen Jood
of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één
in Christus Jezus.
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7. GELOOFSBELIJDENIS
1.
A. Ik geloof in God die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.
Ik geloof in Jezus Christus die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen de dood voorbij.
Ik geloof in de Heilige Geest die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om door inzet en inkeer
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.
Ik geloof in een kerkgemeenschap die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn rijk van vrede voor altijd. Amen.
2.
V. Mag ik u allen vragen om uw geloof in Christus
weer uit te spreken en N. voor te gaan in de beleving van dit geloof.
A. Ik geloof, Vader, dat Gij mij het leven gegeven hebt
als een enige kans om vele anderen en ook mezelf gelukkig te maken.
Ik geloof dat Gij mij roept om mij te geven in eerlijke trouw,
in liefdevolle dienstvaardigheid.
Ik geloof dat Gij ons Jezus gegeven hebt als een voorbeeld,
een reisgezel op de tocht naar U toe.
Ik geloof dat Jezus verrezen is en levend bij ons blijft
om ons sterk te maken in de eucharistie.
Ik geloof dat Gij ons de Heilige Geest zendt
om eerlijk ons leven uit te bouwen.
Ik geloof in de gemeenschap van uw Kerk,
waarin Gij elke mens in uw liefde eeuwig aan U bindt.
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8. BELOFTE OUDERS
1.
V. Beste ouders. beloven jullie voor N. te zorgen
en van hem/haar te houden
Vader. N., ik beloof voor jou
een vader te zijn bij wie je terecht kan.
Ik wil luisteren naar je zorgen en noden,
naar alles wat diep in je leeft.
Ik beloof je op te voeden in de geest van Christus.
Ik beloof je te helpen opgroeien tot een flinke dochter/zoon
en met jou mee te vechten
om je plaats te vinden in deze wereld.
Ik zal je steeds graag zien ...
Moeder. N., ik beloof voor jou een lieve mama te zijn,
je te omringen met tederheid en geborgenheid,
zodat je kan uitgroeien tot een fijne mens.
Ik zal je liefhebben opdat ook jij anderen zult liefhebben.
Ik wil je nemen zoals je bent, met alles wat in je leeft.
Ik zal ervoor zorgen dat jij je altijd zult thuis voelen bij ons.
Maar vooral wil ik niet vergeten je te vertellen over Jezus
en hoe Hij met jou mee op weg gaat.
Herinner me daaraan.
2.
O. N., we willen een goede papa en een lieve mama zijn.
We willen je koesteren in onze liefde.
We willen je bijstaan, ook als je het moeilijk hebt.
We beloven je vrij te maken om je eigen weg te gaan.
We beloven je groot te brengen in de geest van het evangelie.
3.
O. N. wij willen voor jou
een goede moeder en een goede vader zijn.
Wij willen jou het beste van onszelf geven.
Wij willen voor jou alle goeds,
in de geest van Jezus van Nazareth.
Wij willen je trouw blijven,
wat de toekomst ook brengen zal.
4.
V. N. en N., beloven jullie N. op te voeden
in de geest van het evangelie,
dat wil zeggen naar het voorbeeld van Jezus,
die werkte aan vreugde en geluk voor alle mensen?
Wat is hierop jullie antwoord?
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O. Ja, dat beloven wij.
V. Later als je kind groot is,
zal het misschien wegen gaan
die niet dezelfde zijn als die van jullie.
Beloven jullie dat je N. ook dan nog met liefde en belangstelling
zult volgen en trouw aan haar/hem zult blijven?
N. en N., wat is jullie antwoord hierop?
O. Ja, dat beloven wij.
5.
O. Wij willen N. vertellen over Jezus en zijn Kerk.
Wij willen samen met N. 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.
9. BELOFTE PETER EN METER
1.
V. Als ouders staan jullie niet alleen
voor deze verantwoordelijkheid.
Jullie hebben uit de levende christengemeenschap
een peter en meter gekozen.
Twee mensen van wie je kind mag zeggen:
bij jou kan ik terecht met alles, je beluistert mijn vragen,
je neemt het voor mij op, overal en altijd, ook bij mijn ouders.
Twee mensen met open oog en oor
voor wat geboren is uit water en geest.
Peter en meter, beloven jullie daarom
een bijzondere belangstelling en zorg te schenken
aan N. en haar/hem te helpen groeien in geloof?
Peter en meter. Ja, dat beloven wij.
2
V. Peter en meter beloven jullie N.
niet uit het oog te verliezen
en mee te werken aan haar/zijn levensgeluk?
Beloven jullie haar/hem
een blijvende belangstelling te tonen
en haar/hem te begeleiden op die weg van het geloof
N. en N., wat zeggen jullie daarop?
Peter en meter. Ja, dat beloven wij.
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10. HANDOPLEGGING
1.
V. Een heel oud gebaar is de handoplegging.
We willen ermee zeggen:
je kan op me rekenen, ik sta borg voor jou.
Of ik wens van harte dat het goede dat in mij leeft,
ook in jou mag leven en groeien.
We willen ermee zeggen:
ik wil voor jou met Gods genade geborgenheid en troost zijn.
In deze kring geschaard rond een pasgeboren kind
strekken we allen onze rechterhand uit en bidden samen:
A. God onze Vader, houd uw beschermende hand over ons kind.
Gij zijt bezorgd voor het leven van alle mensen.
Geef dat N. mag geborgen zijn bij haar/zijn ouders,
dat zij/hij zich veilig mag voelen in onze wereld.
Gij wilt haar/hem behoeden voor al wat kwaad en onmenselijk is.
Geef dat zij/hij omringd wordt door beschermende handen,
dat wij haar/hem omringen met het beste van onszelf. Amen.
2.
V. N., zal zijn/haar ouders, zus, broer, meter en peter en ons allemaal
nodig hebben om te kunnen opgroeien tot een fijne mens.
Wij willen achter N. staan
in alles wat haar/hem kan doen groeien tot een goede mens.
Mag ik jullie uitnodigen
om dit biddend uit te drukken bij de handoplegging?
S. Goede God, houd uw beschermende hand boven N.
Geef hem/haar kracht, beschutting en geloof in de liefde.
Schenk hem/haar uw geest van blijheid en vriendschap,
van gerechtigheid en liefde, door Jezus Christus. Amen.
3.
V. God, laat dit kind opgroeien en volop leven
in deze wereld, die soms zo hard en koud kan zijn.
Houd uw beschermende hand over dit kind.
Maak het weerbaar tegen alle kwaad en leugen.
Laat het ervaren dat Gij uw hand nooit terugtrekt.
Geef dat wij allen die aan deze wereld bouwen,
dit kind mogen voorgaan in alles wat goed is en waar.
Laat het opgroeien, altijd op de goede weg,
onder de hoede van uw vaderlijke en moederlijke hand. Amen.
4.
V. Iemand de handen opleggen is iemand in de eigen kring opnemen,
verantwoordelijkheid en zorg delen, beschermen, alle goeds toewensen
en het mee willen realiseren.
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Het is zeggen: “Dit kind mag op mij rekenen”.
We strekken onze hand uit over N. en alle kinderen en bidden:
A. God onze Vader, houd uw hand boven het leven van ons kind
opdat het altijd de weg mag blijven volgen van de vrede en de vreugde.
Schenk het uw liefde zodat het ook warmte en geborgenheid
aan anderen kan doorgeven. Amen.
11. DOOP MET WATER
1.
V. Water speelt een belangrijke rol in het leven van mensen.
Het heeft jouw kind veilig beschut vóór het geboren werd.
Water drenkt de aarde en maakt haar vruchtbaar,
zodat we kunnen eten en drinken.
Water doet herboren worden.
Water is gaafheid en zuiverheid,
oorsprong van nieuw leven, teken van verlossing.
God, zegen dit water, maak het levend
en laat het leven schenken aan N.
die wij hiermee dopen .
N. ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
2.
V. Vol geheimen is het water, eenvoudig, helder, belangeloos.
Water wast wat onzuiver is, verkwikt wat dorstig is.
Water is als het leven zelf dat zo eenvoudig lijkt en zo raadselachtig is.
In dit water gaan wij je dopen, N.:
we dompelen je onder in het lief en het leed van ons allen.
Maar wees gerust: God, de Vader van de wereld, houdt alles in stand.
We dompelen je onder in de zorg en toewijding van mensen
die in Jezus' naam bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.
Wij hopen voor jou fris water te mogen zijn,
golven van trouw die je blijvend dragen.
N., ik doop je in de naam van …
3.
V. Water, oersymbool, bron van alle leven.
Water, eigenste schepping van God,
wij gieten het over je hoofdje met volle handen.
Het puurste dat wij je schenken kunnen, meer dan ooit.
Al onze dromen voor jou,
al onze hoop voor kinderen overal,
heel ons hunkeren naar een wereld van vrede, vloeien over jou.
N., ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest
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12. ZALVING MET OLIE

1.
V. Olie ... zalf ... maakt soepel en krachtig,
verzacht, geneest en beschermt.
Het dringt overal door, zelfs in de hardste gesteenten.
N., ik zalf je met het heilige chrisma.
Moge God voor jou zijn: zalf die je wonden geneest,
heling voor pijn die de mensen je zullen aandoen,
zachte streling na de harde slagen die ook jij zult kennen.
Moge jij als God zijn: open oog, zachte hand,
troostend woord, genezing, vergeving.
2.
V. Het tweede symbool is olie:
olie versoepelt elke beweging,
olie dringt door alles heen.
N., het leven verloopt wel eens stroef
maar als je je verbonden weet met alles om je heen,
zul je niet snel vastlopen.
N., ik zalf je met de geest van Jezus,
dat je mens mag worden zoals Hij.

3.
V. Zalven met chrisma, is je kind toewensen:
wees sterk ten allen tijde, dat het je goed mag gaan.
Sta weerbaar in het leven,
leef vanuit die innerlijke kracht
die je door God gegeven wordt.
Wees ook zacht en teder voor de mensen die je omringen.
Moge deze zalf je doordringen, N., en je vervullen van goddelijke kracht.
Moge de Vader, de Zoon en de Heilige Geest je bijstaan
om het leven aan te kunnen, want jij bent een kind van God.
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13. DOOPKLEED
1.
V. Een kind krijgt voor de doopviering
een wit manteltje of een wit kleed om.
Waarom eigenlijk?
In de beginperiode van de Kerk
werden de doopleerlingen gedoopt in de paasnacht.
Na hun doopsel trokken ze een wit kleed aan
dat ze droegen tot de zondag na Pasen.
Zo drukten zij voor iedereen zichtbaar uit
dat ze een nieuwe manier van leven begonnen.
Ze hadden zich – met woorden van Paulus –
‘bekleed met de nieuwe mens’.
Zo was het aan hen te zien
dat ze nu van Christus waren.
Zo waren zij op hun 'paasbest'.
In de loop der eeuwen
is er aan deze gebruiken veel veranderd
en is de oorspronkelijke betekenis
van dit doopkleed wat verloren gegaan.
Is het echter niet fijn als men vandaag
met een beetje fierheid 'het familiestuk' mag bovenhalen?
Men kan immers in een gebaar tonen
dat men alles wat voor de familie belangrijk was en is
– dus ook geloven – wil doorgeven aan dit kind.
Welk wit kleed het kind echter ook draagt,
het is in elk geval feestkledij.
Feest is het immers die dag.
2.
V. N., dit witte kleed is vandaag je feestkleed,
het teken van je nieuwe geboorte in de Heer.
Leef dan voor altijd als een ‘nieuwe mens’,
dat je mag uitgroeien naar het beeld en de gelijkenis
van God, jouw Schepper.
3.
V. N., het kleed dat je draagt is stralend.
Moge het je gegeven zijn
te leven met een goed hart, zuiver als dit kleed.
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14. DOOPKAARS
1.
V. N., ik geef aan je ouders deze brandende kaars,
als een teken van hoop voor jou:
wees een licht in de wereld,
wees een vuur onder de mensen,
wees een vonk van Gods goedheid.

2.
V. Wij staan hier bij de paaskaars.
Deze kaars spreekt ons van Jezus die van Zichzelf zegt
dat Hij het licht is van de wereld.
Wij wensen ook van harte
dat dit kind mag delen in zijn licht;
dat het dit licht
mag doorgeven aan anderen;
dat N. altijd een brandend en warm hart mag hebben
waarin veel mensen geborgenheid mogen vinden.
3.
V.
N., hoezeer we jou ook willen beschermen,
toch weten we dat je straks in een wereld komt die vaak hard is.
Je zal in situaties komen waarin goed en kwaad verstrengeld zijn.
N., we geven je deze kaars mee die licht zal brengen
ook als het erg donker lijkt rondom jou.
Het licht ontstoken aan de paaskaars zal je de weg tonen in de duisternis.
Het is als een ster in de nacht voor de kleine reiziger,
op zoek naar het huis van zijn vader.
Wij vergezellen je op je levensweg.
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15. VOORBEDEN
1.
L.
 Voor N., dat zij/hij de kracht mag ontvangen
van haar/zijn ouders en van ons allen
om op te groeien tot een mens die kan liefhebben
en die later haar/zijn leven kan delen met anderen.
Laten wij bidden.
 Voor de ouders en de familie van N.,
dat ze door hun manier van leven
voor haar/hem een voorbeeld mogen zijn
en een steun bij het beleven van haar/zijn geloof.
Laten wij bidden.
 Voor de hele gemeenschap, dat zij kinderen steeds
een belangrijke plaats geeft. Laten wij bidden.
2.
L.
 Voor N.,
dat zij/hij een flink(e) meisje (jongen),
een lief nichtje (neefje) en kleindochter (-zoon) mag worden
met wie wij nog vaak kunnen spelen en veel plezier mogen beleven.
Laten wij bidden.
 Voor N. en N.,
dat zij goede ouders mogen zijn voor N.
en dat zij de kracht en de wijsheid mogen vinden
om voor hun kind een voorbeeld en een steun te zijn.
Dat zij elkaar blijven vasthouden, begrijpen en liefhebben,
zoeken en steeds weervinden. Laten wij bidden.
 Voor ons allemaal,
dat wij een hechte familie mogen blijven
en zo door onze vriendschap en trouw
steeds een veilige thuishaven mogen vormen voor N.
Laten wij bidden.
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16. ONZE VADER
1.
V. Beste mensen allemaal,
dit kind is nu tot nieuw leven gewekt:
het wordt een kind van God genoemd
en het mag God zijn Vader noemen.
Laten wij nu, in naam van dit kind,
het gebed bidden dat uzelf van uw ouders hebt geleerd,
en dat u op uw beurt aan uw kind zult doorgeven,
het gebed dat allen bidden die in de Vader van Jezus geloven.
S. 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.

17. TOEWIJDING AAN MARIA
1.
O. Heilige Maria,
met een eenvoudig hart komen we bij u.
U bent zoveel meer dan wij.
U weet dat we kleine mensen blijven.
Wil dan de zorg voor N.
en voor ons hele gezin ook in uw handen nemen.
Help ons gezin verder naar God te leiden.
Inspireer ons bij het uitbouwen van ons huis
tot een echte thuis,
waar het goed is om te wonen,
en waar onze liefde voor elkaar blijft groeien.
Amen.
2.
O. Heer God, nu ons kind is gedoopt,
sluiten wij ons aan bij het gebaar van Maria,
toen zij U, Vader, haar Zoon opdroeg.
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Met Maria danken wij U:
wij zijn heel blij met de komst van N.
Schenk ons de kracht en de moed
om dit kind groot te brengen met veel geduld.
Laat onze liefde deze taak van dag tot dag
nieuw maken zodat N. gelukkig wordt:
een bron van vreugde voor U en voor ons.
Dit vragen wij U, gesteund door Maria,
de Moeder van uw Zoon en onze Moeder.
Amen.
3.
A. Moeder Maria,
wij zijn blij met de geboorte van N.
Wij danken u dat we dit samen meemaken,
dat we dit samen voor u kunnen uitspreken.
Wij geloven dat we langs u
tot uw Zoon kunnen komen.
Daarom wijden we aan u toe:
onze kinderen en onszelf.
Maak ons standvastig in onze taak.
Geef ons de moed tot goedheid
en geduldig begrijpen.
Maak ons tot broers en zusters
van Christus, uw Zoon. Amen.
4.
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.
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18. BEZINNING
1.
L. Wat moeten mensen worden in de ogen van God?
Groot? Volwassen? Een volmaakte? Een meerdere?
Neen, een mindere, een dienaar, een kind.
Een kind om te kunnen dromen van een Koninkrijk
waarin iedereen kan leven.
Een kind dat vertrouwen heeft in het kleinste speelgoed.
Een kind dat helemaal betrokken is bij wat het doet.
Een kind dat zichzelf en de andere mensen accepteert.
Menswording volgens Jezus is ‘worden als een kind’,
een even eenvoudige als moeilijke opdracht voor ‘grote’ mensen.
2.

Gedicht voor ons kind

L. Je bent gedragen om verlost te worden,
gekomen om te gaan.
De streng die je bond
aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden
om je te laten leven.
Dit mogen wij nooit vergeten:
je bent geen bezit,
wij hebben jou niet.
Jij hebt ons
om je te leiden
te beschermen
te bewaren voor angst,
om je te zeggen
dat we niet bang zijn
als het onweert
en met je te zingen in de nacht.
We zijn toeschouwers
aan de rand van je leven,
we mogen je gadeslaan
terwijl je speelt
en naar je lachen
terwijl je verloren bent
in wat je ziet en doet.
Je hebt veel te vragen.
Als je naar God vraagt,
vertellen we van het leven;
vraag je waar je vandaan komt,
dan zullen wij zeggen:
uit de wereld der liefde.
Je moet ons niet worden
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Je moet jezelf worden.
Je moet worden waarheen je wijst:
je eigen wonder.
We hopen dat je blij zult worden,
levend in de schepping
man en vrouw
wandelend in het licht van vergeving
en wachtend op het Rijk.
Je mag gaan.
Je zult het.
Het is een gebod,
een belofte.
Ga in vrede.

Geert Boogaard

3.
L. Wat zou het leven zijn zonder kinderen?
Zij hebben nog iets oorspronkelijk,
iets van het begin van de schepping.
Een kind ontwapent, het brengt vrede,
het brengt je aan het lachen,
het leert ons opnieuw spelen.
Het verzoent ons weer met het leven
als we hard en bitter geworden zijn.
Een kind vertelt ons over
echtheid van het leven en onschuld.
Het draagt nog geen masker
en heeft nog geen muren rond zich opgetrokken,
daarom is het zo weerloos en kwetsbaar,
nog helemaal zichzelf.
In de ogen van een kind zie je jezelf
zoals je zou willen en kunnen zijn.
Het doet je stilstaan bij jezelf,
soms met veel heimwee.
Zo was je zelf ook eens:
spontaan, onschuldig en eenvoudig,
een kind vol beloften voor de toekomst.
Het is een droom die werkelijkheid wordt in Jezus.
In Hem is het kind nooit gestorven.
Hij benadert de mensen als een kind,
ongedwongen, spontaan, open.
Hij kijkt niet naar posities en titels,
alle mensen zijn Hem gelijkwaardig.
Hij plakt geen etiketten, bij Hem mag je zijn zoals je bent.
Hij bekijkt je met de ogen van een kind,
en je wordt een ander mens.

Erik Stijnen
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4.
V: Eens ging Jezus neerzitten en keek naar het zonovergoten land, naar de bloemen,
de oogst, de velden, naar de wereld met Zijn mensen… er was verwondering,
bewondering en vreugde in Hem. Ontroering om wat mooi en goed was, en
dankbaarheid. Diep besef van het mysterie mens en wereld en van Gods
aanwezigheid. Hij riep een kind en zette het in het midden van de kring en zei tegen
de mensen:
als je niet wordt als een kind, kun je het Rijk Gods niet binnengaan.
Als je niet wordt als een kind, open, ontvankelijk, onbevangen, voor het mysterie van
het leven en durvend om erop in te gaan vertrouwvol en gelovend dan heb je niets
begrepen van het Rijk Gods, dan blijf je maar ronddwalen in de menselijke doolhof
van vertwijfeling. Ja, dan wordt het uitzichtloos... Je moet heel diep geloven om de
vreugde van het leven te ontdekken!
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19. ZEGEN EN ZENDING
1.
O. Het zou mooi zijn, N.,
als je later nog wist,
hoeveel zon er vandaag scheen,
hoe gelukkig je mama en papa je vasthielden,
hoe vriendelijk de ogen van je grote familie je volgden.
Het zou mooi zijn, N.,
als je later nog wist,
hoe eerlijk je ouders je vandaag beloofden
je nooit in de steek te laten, wat er ook gebeure,
en hoe trots je meter je in haar armen nam,
omdat zij en je peter namens zovelen,
mee zorg willen dragen voor jou.
Het zou mooi zijn, N.,
als je later nog wist,
wat uit dat ‘oude boek’ vandaag aan jou gezegd werd.
En als je dan nog
de vrijgevige genegenheid zou herinneren
van al deze mensen hier samen,
die het beste met je voor hebben,
dan hoef je toch nooit hopeloos te zijn.
2.
V. Mensenkind, je bent vandaag gedoopt,
een beetje water, iets van God al op je hoofd,
drie druppels slechts van straks de volle zee.
Mensenkind, als je groot geworden de zee zult zien,
het lief en leed van mensen golvend om je heen,
dan zul je, hoop ik, denken:
dat lijkt als drie druppels water op God, met wie ik ben gedoopt.
Mensenkind, kom mee en wees niet bang voor het water,
de last van mensen op je schouder,
de zorg voor anderen in je hoofd.
Want dit water is jouw element,
de mensen zijn jouw leven, de armen jouw God.
Met drie druppels water
is onze God vandaag met jou begonnen.
Hij stroomt wel nader op je af.
En met een zee van mensen groeit Hij om je heen.
Misschien ben jij de druppel die de zee zal dragen.
3.
V. N., je mag gaan,
je bent geboren om verlost te worden …
Je bent gekomen om te gaan …
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De streng die je bond aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden om je te laten leven.
Je mag ons eenmaal verlaten,
je bent er om dat te doen, je mag je heengaan voleindigen.
Al wat wij voor je deden, is voorlopig.
Je moet ‘ons’ niet worden, je moet jezelf worden.
Je moet worden waarheen je wijst: je eigen wonder…
Je mag gaan, je zult het.
Het is een welgemeend gebod, een hoopvolle belofte.
Ga heen in vrede …
4.
V. God, Schepper van alle leven,
wij waren vandaag bij elkaar
rond het nieuwe leven van N.
Wij bidden U, God, blijf bij ons en bij haar/hem.
Laat haar/hem opgroeien tot een gelukkige mens.
die de weg van Jezus wil bewandelen.
Geef dat wij haar/hem op die weg mogen begeleiden.
Zegen ons daartoe met de kracht van uw helpende hand,
in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.
5.
V. N. en N., wij hebben jullie kind N. gedoopt.
Zo is hij/zij opgenomen in de christelijke gemeenschap.
Wij hebben beloofd ons in te zetten voor zijn/haar geluk,
voor zijn/haar groei in liefde en geloof.
Wij weten echter dat we mensen zijn,
die er niet altijd in slagen te volbrengen wat we beloofden.
Daarom vragen wij God om zijn zegen.
Zegene U de algoede God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Ga in vrede met uw kind naar huis,
omring het met uw liefde en wees gelukkig met elkaar.

26

