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Papa
Mama
Peter
Meter

…….
…….
…….
…….

Pastoor Reneerkens
De volgende mensen zijn er ook bij:
…………………………………………………………………
……………………………………………
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BEGROETING EN WELKOMSTWOORD
Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder
wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt zo vlug gewoon;
dat de zon opgaat, dat het winter wordt of zomer,
zelfs dat een kind geboren wordt.
Het lijkt vanzelfsprekend, als het water dat we drinken,
als de lucht die we inademen.
Toch willen we vandaag dat begin van een nieuw leven vieren,
en doen dat met die oeroude, overal bestaande gewoonte:
door dit kind te dopen met water, het te zalven met olie,
vergezeld van een wens en een gebed, door God ingegeven en door
mensen verwoord.
Mag ik jullie daarbij van harte welkom heten.

NAAMGEVING
Elk mens is uniek. Als iemand vraagt ”wie ben jij?”,
dan zeg je je naam. Door je naam ben je iemand.
Zonder naam is bestaan ondenkbaar.
Ook dit kind is uniek, met alle mogelijkheden om uit te groeien
tot een volwassen mens, dat gelukkig is en gelukkig kan maken.
Dit kind draagt zijn eigen naam, zodat het zijn plaats kan innemen,
niet alleen in dit gezin, maar ook bij de mensen om hem heen.
We noemen dit kind:
NAAM KIND
Moge dan deze naam voorgoed geschreven staan in het boek van het leven, in de
palm van Gods hand.

EERSTE LEZING (naar keuze)
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VOORBEDEN
Pr.

Broeders en zusters, laat ons samen bidden en ons beroepen
op de barmhartigheid van Jezus Christus voor deze kleine jongen/meisje ,
die de genade van het doopsel gaat ontvangen,
voor de ouders, de peter en de meter, voor allen die gedoopt zijn.

Allen Heer onze God, wij bidden u: verhoor ons.
Pr.

Maak dit kind door het doopsel en vormsel tot een trouwe leerling
en getuige van Uw Blijde Boodschap.

Allen Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Pr.

Heilig dit leven en leid het naar de vreugde van het Rijk van God.

Allen Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons
Pr.

Geef dat de ouders, de peter en de meter, voor dit kind een lichtend
voorbeeld mogen zijn in het geloof.

Allen Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Pr.

Bewaar dit gezin in Uw liefde.

Allen Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Pr.

Vernieuw ons allen in de genade van het doopsel.

Allen Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Pr.

Laat ons bidden voor alle mensen die niet gedoopt zijn, voor alle
mensen die God niet kennen, voor alle mensen die om welke reden
dan ook, het geloof in God verloren hebben. Dat zij de weg naar God weer
kunnen vinden.

Allen Heer onze God, wij bidden u: verhoor ons.
Pr.

Laat ons bidden voor alle overledenen, zieken en ongelukkigen
uit onze vrienden- en kennissenkring en uit onze parochies.

Allen Heer onze God, wij bidden u: verhoor ons
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GEBED EN ZALVING
Pr.

Heer onze God: Gij hebt uw Zoon naar de wereld gezonden om de
macht van het boze te breken en de kwade geest uit ons te drijven, om de
mens aan de duisternis te onttrekken en over te brengen naar het wonderlijk
Rijk van Uw licht. Wij bidden U, bevrijd dit kind van de
smet van de eerste zonde, en maak het tot woning van Uw heerlijkheid, tot
de tempel van de Heilige Geest.
Door Christus onze Heer.

Allen Amen
Pr.

De kracht van Christus, de Heiland, moge je sterken. Als teken daarvan zalf
ik je met de olie in de naam van onze Heer, de Gezalfde, die leeft en heerst
in de eeuwen der eeuwen.

Allen Amen

AFZWERING EN GELOOFSBELIJDENIS
Pr.

Beste ouders, peter en meter, jullie zijn met naam kind hier gekomen voor
de viering van het doopsel: dit betekent dat hij/zij in dit sacrament nieuw
leven zal ontvangen uit het water en de Heilige Geest.
Zorg ervoor dat naam kind groeit in het geloof. Doe alles wat mogelijk is om
dit van God ontvangen leven te vrijwaren van besmetting van het kwaad en
het te laten groeien in welbehagen bij God en de mensen.
Als jullie dus bereid zijn in het licht van het geloof deze taak te aanvaarden,
vernieuw dan jullie doopgeloften en verklaar opnieuw, dat jullie willen afzien
van het kwaad en van de zonde. Belijdt het geloof in Jezus Christus, het
geloof van de kerk, waarin naam kind wordt gedoopt.
Zullen jullie je ten allen tijd verzetten tegen kwaad en onrecht om in vrijheid
te leven als kinderen van God?

Allen Ja, dat beloven wij.
Pr.

Zullen jullie je verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het
kwaad zich niet van jullie meester kan maken?

Allen Ja, dat beloven wij.
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Pr.

Zullen jullie de Heer uw God dienen en Hem alleen?

Allen Ja, dat beloven wij.
Pr.

Geloven jullie in God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde?

Allen Ja, dat geloven wij.
Pr.

Geloven jullie 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 de rechterkant van God?

Allen Ja, dat geloven wij.
Pr.

Geloven jullie 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?

Allen Ja, dat geloven wij.
Pr.

Dit is ons geloof van de kerk, dat wij met overtuiging belijden in Jezus
Christus, onze Heer.

Allen Amen.

DOOPSEL
Pr.

Wilt u dus dat naam kind wordt gedoopt in het geloof van de Kerk, dat wij
zojuist beleden hebben?

Ouders, peter en meter: Ja, dat willen wij!
Pr.

Naam kind, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest.

GEDICHT ( optie)
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Chrisma-Zalving
Pr.

De Almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die je
heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven uit het
water en de Heilige Geest, heeft je opgenomen in zijn volk.
Hij zalft je nu met de heilzame Chrisma.
Zoals Christus is gezalfd tot Priester, Koning en Profeet, zo moge jij als
lidmaat van Zijn lichaam voor altijd delen in het eeuwig leven.

Allen Amen.

Doopkleed
Pr.

Naam kind, je bent bekleed met Jezus Christus en een nieuw mens
geworden. Moge dit witte kleed het teken zijn van wat je bent geworden;
houd je verdere leven vrij van besmetting van het kwade tot in het eeuwig
leven. Wij wensen je toe, dat je hierin wordt geholpen door het woord en
voorbeeld van je ouders, familie en vrienden.

Doopkaars
Pr.

Ontvang het licht van Christus.
Beste ouders, peter en meter: aan u de taak dit licht brandend te
houden.Zorg ervoor, dat uw kind, dat door Christus is verlicht, blijft leven in
dit licht en in het geloof volhardt. Dan zal het bij de komst van de Heer met
alle heiligen Hem tegemoet gaan en een plaats vinden in Gods woning.
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”Effeta”
Pr.

Onze Heer Jezus Christus gaf aan doven het gehoor terug en stommen liet
hij spreken; Moge Hij je geven, dat je spoedig Zijn woord kunt verstaan en je
geloof kunt belijden tot eer van God onze Vader

Allen Amen

Onze Vader

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 schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leidt ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Maria-toewijding
Pr.

Heilige Maria, moeder van Jezus en moeder van alle gedoopten,
op dit plechtig moment willen wij naam kind aan U toewijden. Wij stellen
naam kind onder Uw moederlijke bescherming. Gij die gevuld zijt van
genade en vrij van alle zonde, behoedt dit kind voor alle kwaad. Moge het
met Uw bijstand groeien in het geloof en in gehoorzaamheid aan het woord
van God. Help ook de ouders van dit kind bij het volbrengen van hun taak:
dat zij Uw voorbeeld volgen in dienstbaarheid en liefde. Toon ons allen Uw
Zoon Jezus Christus, die zelf de kinderen bij zich heeft geroepen en
gezegend heeft.
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Wees gegroet Maria
Allen

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

GEDICHT (optie)

ZEGEN
Ga dan nu in Vrede met naam kind naar huis.
Omring hem met jullie liefde en wees gelukkig met elkaar.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.
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