Doopviering

Ik doop je
in de naam
van
de vader
en de zoon
en de heilige geest

Welkom
Beste,

Wij zijn hier samengekomen
om de geboorte te vieren
van dit nieuwe leven.
Dagelijks worden er kinderen geboren,
je staat er nauwelijks bij stil,
tot het jezelf overkomt.
Dan pas ga je open
voor dat wonderbaar gebeuren.
Jij, moeder,
hebt dit leven zelf gedragen
en jij vader,
hebt het dag na dag
weten groeien en bewegen.
Dit nieuwe mensenkind
doet jullie heel even stil worden.
Jullie hebben stappen gezet hierheen.
Mogen jullie dan ook
met je hart dichter komen,
bij de Heer en God van alle leven.

Naamgeving
Beste ouders,

Omdat jullie elkaar liefhebben en geloven
in de liefde, en omdat jullie het leven
de moeite waard vinden, is jullie kindje geboren …
Wij zijn blij dat jullie je kindje aanbieden
om in de grote gemeenschap van de Kerk
op te nemen.
Mag ik jullie vragen welke naam
jullie gekozen hebben voor je kindje ?
Ouders: Ons kindje zal N. heten.

Priester: N. zal dit kindje voortaan heten voor alle mensen
die het gaarne zien. Die voornaam
zegt: wees jezelf midden van ons..
Nu je N. ten doop houdt, erken je ook
dat God deze nieuwe mens met name roept.
N. jouw naam moge geschreven staan in
Gods hand, als een teken van zijn persoonlijke
liefde voor jou, en moge je met deze naam
blijven leven voor altijd.

Kruisje
Heel ons leven staat gespannen tussen hoop
en twijfel
tussen leven en dood
tussen vreugde en verdriet.
En toch overwon Jezus Christus de dood.
Hij wekte in ons de hoop op een toekomst
die nooit eindigt. Daarom teken ik jou
met het kruis, teken dat jouw leven toekomst heeft,
door Jezus Christus, onze Heer.
N. moge God steeds bij jou zijn. +
Vader en moeder, peter en meter,
geven ook jullie aan N. het teken van dit kruis.
Telkens jullie dit opnieuw zullen doen,
zal het een herinnering zijn dat de Heer
jullie steunt in je opdracht.
(ouders, peter en meter geven een kruisje)
N. God zegene en beware je. +

Zegening van de zintuigen
Priester:
Almachtige God, wek dit kind tot volle leven.
U hebt het oren gegeven om te horen
en ogen om te zien. Moge het leren luisteren
naar de mensen en naar U, God
en oog hebben voor al wat mooi is in deze wereld.
Allen:
Dank U God, Vader van dit nieuw leven.
Priester:
U hebt het handen en voeten gegeven,
open dan deze handen, om te geven
en te ontvangen en laat dit kind
altijd Uw wegen bewandelen.
Allen:

Dank U God, Vader van dit nieuwe leven.
Priester:
Open ook de mond van dit kind
dat het mag leren lachen en zingen
en de taal spreken van de mensen.
Moge het een leven lang Uw Naam heiligen.
Allen:
Dank U God, Vader van dit nieuwe leven.

Samen bidden
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.

Lezing uit de Schrift
Uit de Blijde Boodschap van Jezus Christus volgens Johannes.
Er was een man die Nikodémus heette.
Hij behoorde tot de groep van de Farizeeërs
en was lid van de Hoge Raad.
Midden in de nacht ging hij naar Jezus toe.
“Rabbi, wij zijn ervan overtuigd dat U
in opdracht van God mensen leert. Want
niemand kan die machtige daden doen
die U doet als God niet achter hem staat.”
“Ik zeg u de waarheid”, zei Jezus, “niemand
kan zo maar het Koninkrijk van God zien,
eerst moet hij opnieuw geboren worden.”
Nikodémus zei tot Hem:
“Hoe kan iemand die al oud is,
opnieuw geboren worden ?
Moet hij soms terugkeren in de schoot
van zijn moeder om voor de tweede maal
geboren te worden ?
Jezus antwoordde:
“Geloof mij, niemand kan het Koninkrijk
van God binnenkomen als hij niet opnieuw
geboren wordt uit water en Geest.
Een mens brengt menselijk leven voort,
maar de Geest goddelijk leven.”

Geloofsbelijdenis
Priester:
Nu wij dit kind opnemen in de gemeenschap
van Christus spreken wij ons geloof uit
met de woorden, die wij op onze beurt
ontvingen van onze ouders:
Allen:
Ik geloof in God,
de enige zin en grond
van al wat bestaat,
vader van Jezus Christus
en van alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus,
mens geworden voor ons geluk;
die door lijden en dood
en door zijn verrijzenis
het gebod van Gods liefde
waar heeft gemaakt voor ons.
Ik geloof in de Geest,
bron van leven
uit de vader en de zoon,
kracht voor alle tijden.
Ik geloof in de gemeenschap
van de kerk,
die getuige wil zijn
van Gods liefde,
teken van een betere wereld,
hoop dat alles
in hem terecht komt.
Amen.

Belofte
Priester:
Beste ouders, willen jullie hier en nu
je beloften uitspreken tegenover Christus
en Zijn kerk:
Beloven jullie N. een lieve moeder
en een goede vader te zijn ?
Ouders:
Ja, dat beloven wij.
Priester:
Beloven jullie ook jullie te verzetten
tegen onrecht en leugen zodat N.
in een geest van liefde kan opgroeien
tot een volwassen mens ?
Ouders:
Ja, dat beloven wij.
Priester:
Beloven jullie er samen aan te werken
om N. groot te brengen in de geest van het evangelie ?
Ouders:
Ja, dat beloven wij.
Priester:
Beste peter en meter, jullie vertegenwoordigen
hier vandaag de kerkgemeenschap,
waarin dit kindje wordt opgenomen.
Het peterschap en meterschap aanvaarden,
drukt uit dat men altijd achter deze mens wil staan
om hem te steunen en om mee te werken aan zijn geluk.
Aanvaarden jullie dan peter en meter te zijn van dit kindje ?
Peter en meter:
Ja, dat willen wij.

Handoplegging
Priester:
Jullie zijn bereid om dit kind met liefde
te omringen, daarom vraag ik jullie, vader en moeder,
peter en meter, en alle aanwezige kinderen
de rechterhand boven N. te houden. Jullie handen vormen
als het ware een dak boven zijn/haar hoofd.
Ook Jezus Christus heeft aan kinderen
de handen opgelegd om te tonen hoe Hij van hen hield.
Hij ging met hen op weg en liet niemand in de steek.
Daarom durven we samen bidden:
Allen:
Heer, onze God,
laat dit kind opgroeien
in onze ingewikkelde wereld.
Bescherm het tegen verkeerde invloeden.
Laat het ervaren
dat U een reddende hand nooit terugtrekt.
Geef dat wij allen
die aan deze wereld bouwen
N. voor mogen gaan
in alles wat goed en waar is.
Laat N. opgroeien als uw kind,
onbezorgd en blij,
het kwaad overwinnend door het goede
onder de bescherming
van Uw machtige hand.
Amen.

Wijding van het water
Priester:
Zonder water is er geen leven.
Maar dankzij water is er groei en vruchtbaarheid.
Water kan ons herscheppen tot nieuwe mensen.
Het is teken van Leven.
Laat dit water dan bron zijn van eeuwig leven.
In Uw Naam Vader, Zoon en Heilige Geest
zegen (+) ik dit water opdat dit kind
door het doopsel aan U zou toebehoren
tot in eeuwigheid.
Amen.

Doopsel
Priester:
Vanaf hun geboorte gaan mensen hun levensweg.
Jezus heeft gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”
N. wij willen jou graag meenemen op die weg
en daarom zal je nu gedoopt worden.
Wij willen je die weg tonen, die Jezus is voorgegaan,
zodat je later altijd die weg kunt terugvinden.
N., ik doop je in de naam
van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Zalving
Priester:
N. ik zalf je met Jezus’ Geest opdat je vervuld
mag worden van de levenskracht
en de gezindheid die er was en is
in Christus Jezus.

Het witte kleed
N. dit feestkleed is een teken
van je nieuwe geboorte tot een leven
van Vrede en Liefde. Leef voortaan
met een goed hart tot vreugde
van alle die jou omringen.

Doopkaars
Priester:
Wil vader nu met deze doopkaars
licht nemen aan de paaskaars.
De paaskaars verwijst naar Christus,
het Licht van de wereld.
N. ontvang deze brandende kaars.
Mogen je ouders dit licht brandend houden,
opdat Jezus Christus het Licht mag zijn
in het huis waar jij woont,
zodat er vrede komt in jouw leven.
Dan kan ook jij een licht in de wereld zijn
en een vonk van Gods liefde

Voorbeden
Priester:
In de storm en de onzekerheid van ons jachtig leven
kunnen wij rust vinden bij de Heer en altijd
in vertrouwen tot Hem bidden.
Lector:
Bidden wij voor ons allen, opdat N.
zich zou kunnen optrekken aan de manier
waarop wij ons geloof beleven. Laat ons bidden.
Allen:
Wij bidden U, verhoor ons Heer.
Lector:
Bidden wij voor de ouders van N., dat zij
tegenover hun kind een voorbeeld mogen zijn
van oprechtheid en eerlijkheid. Laat ons bidden.
Bidden wij speciaal voor peter en meter,
opdat zij door hun goedheid en zorg,
in naam van ons allen, goede getuigen en
begeleiders mogen zijn voor N.. Laat ons bidden.
Bidden wij voor alle ouders, dat zij een stuk
van Gods goedheid mogen overbrengen
in de zorg voor hun kinderen. Laat ons bidden.
Priester:
Laten we nu in naam van N.
samen bidden tot God, onze Vader,
met de woorden van Jezus zelf.
Allen:
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.

Toewijding aan Maria
N. ik schenk jou dit schapulier als teken
van toewijding aan Maria, moeder van Jezus
en van ons allen. Wij vragen Heer om ons
door het leven te begeleiden en ons te beschermen
zodat wij met Maria en Haar Zoon Jezus de weg
naar het volle leven gaan, al de dagen van ons leven. Amen.

Wij bidden samen:
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.

Wegzending en zegen
Het doopsel van N. herinnert er ons aan
dat ook wij allen gezonden zijn
om als nieuwe mensen te leven,
met Jezus’ boodschap in ons hart.
Vader en moeder,
ontvang dit gedoopte kind,
omhels het met liefde
en bewaar de woorden van deze viering
in jullie hart.
Leef gelukkig met elkaar.
Moge de Geest van Jezus
heersen in jullie huis
en zijn Vrede wonen in jullie gezin.
In de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest.
Allen:
Amen.
Priester:
Ga allen in vreugde en vrede
naar huis terug.
Allen:
Wij danken God.

