Naam:…………………………………………………………………

werd gedoopt

in de federatie Neerpelt

in de kerk van ………………………………………………………

op …………………………………………………………….............

Mijn papa is …………………………………………………………

Mijn mama is ………………………………………………………..

Mijn peter is …………………………………………………………

Mijn meter is ………………………………………………………...

versie augustus 2016

Begroeting: catechist
Beste ouders, peter en meter, familieleden, welkom in deze viering,
waar we samen zijn: “ In de naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest. Amen.”
Zoals dit kindje welkom was bij jullie thuis, zo is het welkom in deze
kerk. We zijn blij erbij te zijn en namens heel de parochie willen we
jullie gelukwensen. Vandaag vieren we niet zomaar een feest als
vele andere. Met jullie kind willen we binnenstappen in de
vriendschap van God, uit wiens handen wij het leven gekregen
hebben. Samen met jullie, ouders, willen we groeien in liefde voor
elkaar, om te voelen wat voor een groot geschenk God ons gegeven
heeft. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.
Bezinningstekst: lector (een kind)
Welkom op onze kleine planeet.
Kom rusten aan het hart
van een lieve moeder
en laat je wiegen
in de armen van een lieve vader.
Ik wens je geen rijkdom.
Ik wens je alleen maar liefde toe, warme liefde,
dan heb je alles wat nodig is
om een gelukkig mens te worden.

Vredeswens:
Meter:
Het zou mooi zijn als je ’t later nog wist: hoeveel warmte er hier
vandaag was, hoe mooi je kleertjes waren, hoe gelukkig je papa
en mama je droegen, hoe vriendelijk de ogen van de familie je
volgden.
Peter:
Het zou mooi zijn als je ’t later nog wist: hoe eerlijk wij vandaag
beloofden je nooit in de steek te laten, hoe trots meter en peter
mee zorg willen dragen voor jou.
Slotzegen: Priester
Een kind laten dopen is belangrijk, maar veel belangrijker is het
als gedoopte te leren leven. Ga in vrede met jullie kind naar huis,
omring het met liefde en wees gelukkig met elkaar. Laat er steeds
plaats zijn voor de Heer Jezus in uw huis en dat Zijn vreugde mag
wonen in jullie gezin.
Hierbij zegene ons de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de
H. Geest.

EEN HEEL KLEIN BOOTJE VERTREKT AAN DE HAVEN
EEN REIS LANGS ONTELBARE STROMEN BEGINT
DE WERELD LIGT OPEN, ALLES IS MOGELIJK
WANT GOD IS VADER EN IK BEN ZIJN KIND.
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Priester:

Naamgeving: catechist

Gij, moeder met het grote hart, U bent ons voorbeeld van warmte
en liefde waarin een kind gekoesterd wordt. Wij vragen U dan
ook, draag mee zorg voor dit kind en laat uw sterke handen erop
rusten. Help de ouders om hun huis uit te bouwen tot een
liefdevolle thuis voor hun kind. Amen.

Elk kind dat op de wereld komt, is uniek.
Het heeft een eigen roeping, een eigen toekomst.
Het krijgt een eigen naam.
Dit betekent: je bent deze ene, je bent onvervangbaar,
je bent erkend en aanvaard zoals je bent.
Je bent reeds iemand !!!
Het gebeurt niet alle dagen dat we iemand een naam mogen geven.
Een naam betekent dat er iets nieuw is ontstaan.
Een eigen naam krijgen betekent dat je in de geschiedenis bent
getreden:
Iemand met een eigen levensopdracht, een eigen roeping.

En bidden wij dan vol vertrouwen samen het gebed tot Maria
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.

Een ouder.

Symbool van deze doopviering: catechist
Dit ………...................... is een verderzetting van deze doopviering. Zo
willen we dit kind. aanwezig houden in onze gedachten en
gemeenschap. Dit aandenken krijgt een bijzondere plaats in onze
kerk, iedereen kan dan zien dat dit kind gedoopt is. Bij de volgende
kinderzegening met lichtmis, in februari, kunnen jullie samen, dit
symbool in ontvangst komen nemen.
De papa brengt het …………………….naar het bord.
13.

Uit duizend en één namen konden wij kiezen. We hebben gewikt
en gewogen, de een te kort, de ander te lang, De een te hard, de
ander te zacht. Eén naam hebben wij gekozen, één naam, waarin
wij al onze liefde voor jou willen leggen. Eén naam, waarmee wij
willen zeggen: wees jezelf te midden van ons, voor ons hoef je
niet volmaakt te zijn en zonder gebreken, want wij houden van je.
Priester:
Beste ouders, met welke naam willen jullie dat je kind genoemd
wordt?
Ouders noemen de naam van hun kind.
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Priester:

Onze Vader: Priester

Moge deze naam steeds met liefde en genegenheid worden
uitgesproken. Ook God zal je voortaan met die naam aanspreken.
Hij schrijft je naam in de palm van Zijn hand. N., we zijn blij je in
ons midden te mogen opnemen. Namens heel onze
parochiegemeenschap wil ik je tekenen met het kruis van Jezus
Christus.

Bidden wij nu samen het gebed dat Christus ons geleerd heeft en
dat jullie ook zullen leren aan je kind.

De priester geeft aan ieder kind een kruisje en nodigt ook de familie
uit om een kruisje te geven.
God zegene en beware u.
Belofte van de ouders.

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.
Amen.

Priester: Beste ouders, wat zijn de beloften die jullie willen
uitspreken voor jullie kindje?
Ouders: Wij willen voor jou een goede mama en papa zijn, nu je
nog klein bent, maar ook als je groter wordt. Wij willen je , in de
geest van het evangelie laten delen in ons geloof. Wij willen je
altijd trouw omringen met onze liefde, welke weg je ook kiest in
het leven, steeds willen we je eerbiedigen als ons kind, als kind
van God.
Priester: Samen met de ouders willen zoveel andere mensen
goed zijn voor dit kind. De meter en peter vertegenwoordigen
deze gemeenschap.
3.

Toewijding aan Maria: lector (mama)
Lieve Maria, na dit doopsel komen we naar u, vol vreugde om U te
danken. Gij weet wel wat mensen nodig hebben: troost en zorg,
aandacht en liefde. Wij willen vandaag deze kaarsjes bij U zetten
en beloven aan U dat wij voor ons kind zullen zorgen. En als dat
niet helemaal lukt, bent Gij er ook nog. Geef dit kind een plaatsje
in Uw hart, zoals wij allemaal daar een plekje hebben. Dan zal het
dit kind zeker goed gaan. Dank U, Maria.
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Priester:
Goede Vader, help de ouders om het licht van Jezus brandend te
houden in hun gezin. Moge het licht van Christus vuur en warmte
brengen in het leven van hun kindje. Laat de vonk van uw liefde
branden in hun hart, en dat zij ooit, groot geworden, licht mogen
zijn voor de wereld.
We wensen dit kind toe, dat je het licht van deze dag bewaart, dat
je warmte en vuur mag kennen in je leven en dat je liefde weet te
delen met mensen om je heen. Door Christus onze Heer. Amen.
Effeta rite: Catechist
Effeta het is een moeilijk woord, maar het heeft een rijke inhoud.
Wij vragen hierbij dat dit kindje 'open' kan staan voor menselijk
contact. Dat deze kleine mens met alle zintuigen van het volle leven
kan genieten en erin groeien.
Priester:
Heer, wek dit kind tot het volle leven. Gij hebt het oren gegeven
om te horen en ogen om te zien. Mag het leren luisteren naar
goede mensen en naar U en oog hebben voor al wat mooi is in
deze wereld. Gij hebt het handen en voeten gegeven. Open de
handen om te ontvangen en om te geven en laat het altijd uw
wegen bewandelen. Open de mond, dat het mag leren lachen en
zingen en de taal van het goede mag spreken. Mag dit kind een
leven lang Uw Naam zegenen. Amen.
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Peter en meter, beloven jullie een bijzondere belangstelling en
zorg te schenken aan je petekind en mee te werken aan zijn
levensgeluk?
Peter en meter: Wij willen meewerken aan het levensgeluk van
dit kind. We willen er zorg voor dragen en het steeds bijstaan. Wij
willen iemand zijn op wie het kan bouwen en vertrouwen.
Lezing uit de heilige Schrift: Priester
Op een dag brachten de mensen hun kinderen bij Jezus.
Ze vroegen de Heer dat hij hun kinderen zou zegenen.
De leerlingen van Jezus wilden de mensen echter wegsturen.
Toen Jezus dat zag, werd hij boos op zijn leerlingen;
Hij zei:
"Laat die kinderen bij mij komen en houd ze niet tegen.
Want het koninkrijk van God behoort aan de mensen
die zijn gelijk zij.
Voorwaar, ik zeg jullie: wie niet voor het rijk van God
ontvankelijk is zoals een kind, zal er niet binnengaan."
Dan omarmde hij de kinderen. Hij legde hen de handen op
en zegende hen. (Lucas)
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Voorbede: lector

Bekleding met het doopkleed: catechist

Bidden wij voor de kinderen die vandaag gedoopt worden dat ze
Jezus als vriend leren kennen en mogen opgroeien tot gelukkige
mensen. Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer.

Bij de eerste christenen kon je de gedoopten de volgende week heel
goed herkennen: zij droegen een wit kleed om te laten zien dat zij
een nieuw leven gingen leiden: zoals een christen. Ook onze
dopelingen dragen een feestkleed als teken van nieuw leven.

Bidden wij voor de ouders, dat ze hun kindje al hun zorg geven,
de warmte van een thuis, de geborgenheid van hun liefde. Laat
dit kind gelukkig opgroeien. Geef dat wij het nooit echt
teleurstellen. Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer.

Priester:

Bidden wij voor peter en meter, dat zij hun petekind diep in hun
hart dragen en steeds proberen te beschermen tegen onheil. Dat
zij door hun voorbeeld de juiste weg tonen. Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer.

N., dit kleed is je feestkleed voor vandaag. Het is het teken van je
nieuwe geboorte in de Heer. Leef voor altijd als een nieuw mens,
naar het beeld en de gelijkenis van God, je Schepper. Mogen je
ouders, familie en vrienden je daarbij helpen door hun woord en
voorbeeld.
Aanreiking van de doopkaars:
De papa’s nemen Licht aan de Paaskaars.

Bidden wij voor de grootouders die vol verlangen hebben
uitgekeken naar hun kleinkind. Dat ze er intens van mogen
genieten. Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer.

De kindjes steken de kaarsjes aan bij de doopkaars

Bidden wij voor de kerk, hier in onze parochie en overal ter
wereld, dat kinderen er zich altijd opnieuw thuis voelen. Laat ons
bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer.
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Dopen met Water

Handoplegging: Priester

..… , ik doop je
in de Naam van de Vader,
en de Zoon
en de heilige Geest.

Een heel oud gebaar is de handoplegging. God zegt ons “Ik zal er
zijn, wat er ook gebeuren mag”. Maar u bent zo ver, God, en toch
dichtbij. Door het gebaar van de handoplegging willen wij op
onze beurt uitdrukken dat dit kind op ons kan rekenen. Zo
worden Uw handen ook onze handen, want hoe kan U anders
aanwezig zijn dan door mensenhanden?

Zalving met Chrisma: catechist

Mag ik dan vragen aan ouders, peter en meter om de rechterhand
te houden boven het hoofdje van hun kindje.

Het doopwater was in een grote kruik, nu heeft de priester een
zalfje, het chrisma, in een klein potje. Deze olie is zeer kostbaar.
Olie is een teken van rijkdom, genade en zegen. Olie verzacht en
heelt wonden. Een kind wordt gezalfd met olie om vervult te
worden van Gods Geest en levenskracht. Het kindje wordt nu
getekend als een bijzonder mens, een gezalfde van Christus

Wij bidden samen:
God, onze Vader, wij bidden opdat wij dit kind mogen
beschermen en omringen met tedere handen, laten opgroeien en
vooruithelpen met steunende handen, het God leren ontdekken
met biddende handen, liefde doen ervaren met gevende handen
en het terechtwijzen met vaderlijke handen.

Priester:
Het zalven met olie was vroeger een algemeen gebruik, het was
een helend gebaar, uitdrukking van een sterke bekommernis en
zorg. Zalven in deze tijd is je kind toewensen: de kracht om
gelovig te leven, sterkte in moeilijke dagen en genietbaar zijn als
een mens naar Gods hart.

Handoplegging door de priester terwijl hij bidt:
Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft aan dit kind de
handen opgelegd om zo te tonen hoe Gij voor hem/haar zorgt.
Geef dat ons gebaar en onze zorg om dit kind een teken is van Uw
onsterfelijke liefde.

“N., ik zalf je met Gods Geest.”
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Geloofsbelijdenis:

Zegening van het water. catechist

Ouders, peter en meter en u allen hier aanwezig, zult u zich
steeds verzetten tegen kwaad en onrecht?

Wij zijn nu gekomen aan het moment dat we het water gaan
zegenen. Mogen wij vragen dat de grootouders zich rond het
doopvont plaatsen. Jullie zijn ook gedoopt, dat is wel vele jaren
geleden, maar ook nog vóór alle opa's en oma's, werden kinderen
gedoopt. Het is niet nieuw, ook vroeger deed men dat met water.
Terwijl iemand van de grootouders het water in het bekken zal
gieten, kunnen wij luisteren naar het geluid van het krachtige,
verkwikkende, genezende en zuiverende water. Het is een teken van
vruchtbaarheid, van nieuw leven door de doop.

Allen: Dat beloven wij.
Gelooft u in God, de barmhartige Vader en tedere moeder,
schepper van hemel en aarde? Gelooft U in Jezus, de enige zoon
van God? En gelooft u in de Geest die altijd nieuwe kracht geeft?
Allen: Wij geloven.

Priester raakt het water aan en bidt:
Gelooft u in de kerkgemeenschap die de opdracht heeft om de
boodschap van Jezus in woord en daad te beleven?
Allen: Wij geloven.
Gelooft u dat ieder kind een gemeenschap van mensen nodig
heeft om zich volledig te kunnen ontwikkelen? Dat ieder nieuw
leven zin heeft en dat kinderen de bouwstenen van de toekomst
zijn? Dat ieder kind iets van God met zich meedraagt en de
moeite waard is om van te houden?

Wil dit water zegenen, Heer,
waarmee … wordt gedoopt.
Het leven begint in het water.
Het ademt in de moederschoot.
Het water is krachtig, de bron van het leven, telkens weer anders,
nieuw en fris.
Geef dat …
het eeuwig leven deelachtig wordt.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Allen: Wij geloven.
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