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KERKELIJKE HUWELIJKSSLUITING TIJDENS EEN DOOPSEL

Ontvangst van het doopkind, het bruidspaar en de familie

Begroeting
P.

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.

A. Amen.

Welkomstwoord

Lezing
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
P.

Broeders en zusters,
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons
heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd.
Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad:
Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar
reinigend door het waterbad met het woord.

Korte preek

Ondervraging en trouwbelofte
(Bruid, bruidegom en 2 getuigen komen naar voren)
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P.

Naam man en Naam vrouw, jullie zijn naar de kerk gekomen om bij
gelegenheid van het doopsel van Naam kind jullie liefde ook kerkelijk
te laten bevestigen en te bezegelen. Door dit sacrament van het
huwelijk wil de Heer jullie kracht geven voor de verdere
gemeenschappelijke levensweg en voor de opvoeding van de kinderen.
Jullie liefde mag op grond van dit sacrament afbeeld zijn van Gods
grote liefde voor ons mensen.

Antwoord daarom voor de kerkgemeenschap, hier aanwezig, op de
vragen die ik ga stellen:
Naam man en Naam vrouw, zijn jullie uit vrij wil en met de volle
instemming van jullie hart hierheen gekomen om met elkaar voor de
kerk te trouwen?

Bruidspaar: Ja
P.

Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen
al de dagen van jullie leven.

Bruidspaar: Ja
P.

Zijn jullie bereid Naam kind en eventueel verdere kinderen in jullie
liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn kerk op
te voeden?

Bruidspaar: Ja

De Trouwbelofte
P.

Met elkaar willen jullie het verbond van het huwelijk sluiten.
Mag ik je dan vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in deze
gemeenschap voor jullie familieleden en vrienden, voor God en voor
zijn kerk, je wil kenbaar te maken om met elkaar te trouwen.
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P.

Naam man wil jij Naam vrouw aanvaarden als je vrouw, en beloof je
haar trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en
rijkdom, in ziekte en gezondheid? Wil je haar liefhebben en
waarderen al de dagen van je leven?

Bruidegom: Ja, ik wil.
P.

Naam vrouw wil jij Naam man aanvaarden als je man, en beloof je hem
trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in
ziekte en gezondheid? Wil je hem liefhebben en waarderen al de
dagen van je leven?

Bruid: Ja, ik wil.
P.

Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden.
Moge de Heer jullie huwelijk bevestigen en zegenen. Wat God
verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden.

A. Amen.
Zegening en overreiking van de ringen
P.

Almachtige God, zegen Naam man en Naam vrouw
en de ringen, die zij elkaar geven. Mogen deze ringen een blijvend
teken zijn van hun onderlinge liefde en trouw.

A. Amen.
P.

Naam man steek deze ring als teken van je liefde en trouw
aan de hand van je vrouw.
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

P.

Naam vrouw steek deze ring als teken van je liefde en trouw
aan de hand van je man.
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
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Gebed over bruid en bruidegom
P.

Broeders en zusters, richten wij ons in een nederig gebed tot de
Heer en vragen wij dat Hij welwillend zijn zegen uitstort over zijn
dienares Naam vrouw, die zich in Christus verbonden heeft met haar
man, en dat Hij hen beiden, in een heilig verbond verenigd, in liefde
en eensgezindheid verenigd houdt.

De priester vervolgt met uitgestrekte armen:
God, Gij hebt het verbond tussen man en vrouw gemaakt tot een
heilig geheim, zo groot als de liefde van Christus voor zijn bruid, de
kerk.
God, zie dan genadig neer op uw dienares: zij vraagt bij haar
kerkelijk huwelijk de hulp van uw zegen: laat liefde en vrede van haar
uitstralen en maak haar tot een evenbeeld van die grote vrouwen die
de Heilige Schrift ons tot voorbeeld stelt.
Geef dat zij het volle vertrouwen bezit van haar man, dat hij haar
erkent als een gelijkwaardige levensgezel, dat hij haar de eer geeft
die haar toekomt en haar bemint zoals Christus zijn bruid, de kerk,
heeft liefgehad.
En nu vragen wij u Heer:
Verleen dat uw dienaren Naam man en Naam vrouw trouw zijn in het
geloof en gehecht aan uw geboden, trouw aan hun gegeven woord en
onberispelijk in hun levenswandel.
Geef dat zij door de kracht van Uw Blijde Boodschap voor allen
goede getuigen van Christus zijn.
Geef dat ze goede ouders zijn voor Naam kind en voor eventuele
verdere kinderen, en dat ze beiden nog de kinderen van hun kinderen
mogen zien.
Geef dat zij tenslotte op hoge leeftijd komen tot het leven van de
gelukzaligen in Uw hemels koninkrijk.
Door Christus onze Heer.

A. Amen.
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Voorbeden
P.

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.

A.

Heer onze God, wij bidden u: verhoor ons.

P.

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

A.

Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

P.

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

A.

Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

P.

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

A.

Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

P.

Bewaar dit gezin in Uw liefde.

A.

Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

P.

Vernieuw ons allen in de genade van het doopsel.

A.

Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

P.

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.
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A.

Heer onze God, wij bidden u: verhoor ons.

P.

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

A.

Heer onze God, wij bidden u: verhoor ons

Gebed en Zalving
P.

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.

A.

Amen

P.

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.

A.

Amen

Afzwering en Geloofsbelijdenis
P.

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

8

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?

A.

Ja, dat beloven wij.

P.

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

A.

Ja, dat beloven wij.

P.

Zullen jullie de Heer uw God dienen en Hem alleen?

A.

Ja, dat beloven wij.

P.

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

A.

Ja, dat geloven wij.

P.

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?

A.

Ja, dat geloven wij.

P.

Geloven jullie in de Heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, de
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gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de
verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?

A.

Ja, dat geloven wij.

P.

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

A.

Amen.

Doopsel
P.
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!
P.

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

Chrisma-Zalving
P.

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 a ls lidmaat van Zijn lichaam voor altijd delen in het eeuwig leven.

A.

Amen.
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Doopkleed
P.

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
P.

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.

”Effeta”
P.

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

A.

Amen

Onze Vader

A.

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
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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

P.

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.

Wees gegroet Maria

A.

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.
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Zegen
Ga dan nu in heen Vrede.
Omring elkaar 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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