1. VERWELKOMING
Inleidingswoord door de priester en/of de ouders.
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

2. DANKGEBED
De ouders en de hele familie- en vriendenkring mogen dit kind ervaren
als een geschenk, een geschenk van hun wederzijdse liefde, een
geschenk ook van God, die onophoudelijk creatief is.
En als wij de dingen sterk be-leven zeggen wij voor elk geschenk - beleefd - ‘dank u’. Zeker God mogen wij ‘dank U’ zeggen voor het grootste
geschenk van ons leven en van het nieuwe leven van onze kinderen.

ONS KIND,
HEER GOD,
OOK UW KIND

Viering van het heilig doopsel
van N. @@
in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen
op @-@-201@

God, onze Vader,
Gij zijt de oorsprong van het leven.
Uit U ontsprong het leven van ieder van ons.
Wij danken U dat wij mogen leven,
en dat dit kind uit liefde mocht geboren worden.
Wij danken U om dit nieuwe leven
dat Gij ons toevertrouwt.
Het vervult ons hart met vreugde
en het spoort ons aan
om nog met meer toewijding te werken
aan een betere wereld:
uw wereld, God, die ook de onze is.
Het doopsel is meer dan een dankmoment. Door het doopsel wordt men
opgenomen als lid van de heilige, katholieke Kerk, de wereldwijde
gemeenschap van Jezus Christus.
Beste ouders, is dat uw wens nu gij uw kindje laat dopen?
Ouders : ja.

3. NAAMGEVING

4. KRUISTEKEN

In een familie, in een gemeenschap
worden mensen met een naam genoemd.
Daarom geven ouders namen aan hun kinderen.
Namen die duiden op persoonlijkheid,
op iemand met wie we in relatie komen te staan.
Namen van liefde.

Wij willen onze bekommernis om dit kind
ook uitdrukken door het te zegenen.
Wij maken daarvoor een kruisteken
op het voorhoofd van uw kindje.

Zo hebben jullie ook een naam gekozen voor uw kind.
Welke naam wensen jullie aan je kind te geven
om zo ook gekend te zijn in onze gemeenschap ?

N. ..., ik ben blij dat ik je
in ons midden mag opnemen.
Namens heel de kerkgemeenschap
teken ik je met het kruis van Jezus Christus
die onze Redder is.

Ouders [zeggen de naam] : N. ... .

+ God zegene je en moge altijd bij je zijn.

Voor altijd zal uw kind die naam dragen
die jullie het nu geven.
Zo zal hij/zij gekend zijn en aangesproken worden.

Vader en moeder,
als mensen die het dichtst bij dit nieuwe leven betrokken zijn,
vraag ik u dat
ook jullie je kindje een kruisje te geven.
Als jullie in de toekomst die zinvolle traditie verderzetten
om uw kindje een kruisje te geven
bv. ‘s avonds voor het slapen gaan,
herinner dan de opdracht
die jullie nu hebben meegekregen.

God zelf grift die naam in de palm van zijn hand.
Het wordt een naam die nooit meer zal vergaan.
Moge die naam eens opgenomen worden
in de lange lijst van namen
die tot onze christelijke gemeenschap blijven spreken.
N. ..., je naam staat voorgoed geschreven
in de palm van Gods hand.

Ouders: + God zegene je en moge altijd bij je zijn .
Willen peter en meter nu ook
hun petekind een kruisje geven ?
Peter en meter: + God zegene je en moge altijd bij je zijn.

5. EVANGELIE

(Marcus 10: 13-16)

Jezus kwam met zijn leerlingen in een dorp.
Daar kwamen vaders en moeders met hun kinderen naar Hem toe
in de hoop dat Hij ze even zou aanraken.
Maar de leerlingen vonden dat niet goed: “Jezus mocht in zijn werk toch
niet door kinderen worden gehinderd!”. Daarom snauwden ze de vaders
en moeders af en zeiden dat ze met hun kinderen weg moesten gaan.
Maar Jezus zei tot zijn leerlingen:
“Laat de kinderen tot Mij komen en sta ze niet in de weg.
Want het koninkrijk van God is voor kinderen”.
En Jezus wees zijn leerlingen terecht:
“Jullie moeten goed weten dat wie het koninkrijk van God niet
aanvaardt als een kind, er niet zal binnenkomen”.
Toen keerde Jezus zich naar de kinderen
en sloeg beschermend zijn armen om hen heen.
Daarna legde Hij zijn handen op hun hoofd en gaf hun zijn zegen.

6. HOMILIE
7. HANDOPLEGGING
De moeders en de vaders in het evangelie van zonet lieten hun kinderen
door Jezus zegenen om hen te beschermen tegen het kwaad.
Zo zijn jullie, vader en moeder, met uw kind naar hier gekomen
om het in Jezus’ naam te laten dopen en te zuiveren van het kwaad dat
de mens blijft achtervolgen.
Door Jezus die ons verlost heeft van het kwaad kunnen wij weer nieuwe,
vrije mensen worden om te leven als kinderen van het Licht.
Daartoe wil Jezus ook je kind omarmen, zegenen en de handen
opleggen.
Hij zal dit op de eerste plaats doen, door jullie, ouders,
door u, peter en meter,
en door allen die dit kind met liefdevolle zorgen omringen. Ja,
wij willen het altijd in Jezus’ naam ‘de hand boven het hoofd houden’.
Laten wij dan samen bidden:
God, onze Vader,
houd Uw hand over dit kind
en bewaar het in vrede en vreugde in deze harde wereld.
Bescherm N. … tegen het kwaad,
tegen al wat zijn / haar groei als mens kan bedreigen.
Maak hem / haar innerlijk sterk door Jezus’ Geest
zodat hij / zij ondanks alle bekoringen van het kwaad
U, God, trouw blijft.

8. BELOFTE VAN DE OUDERS

9. BELOFTE VAN PETER EN METER

Beste ouders,
u bent zich er van bewust
dat het levenslot van dit kind in grote mate afhangt van u,
en wel vooral van uw wederzijdse liefde.
Door het kind te verwekken
verbindt u er zich eigenlijk toe
om er samen in trouwe liefde voor te zorgen.
Daarom is het goed om dat bij deze gelegenheid uitdrukkelijk uit te
spreken.

Beste ouders, willen jullie nu uw kindje even uit handen geven
opdat peter en meter het zouden vasthouden
om zo ook hun verantwoordelijkheid tegenover dit kind
uit te drukken in onze gemeenschap.

Beloven jullie voor uw kind
een goede en een lieve vader en moeder te zijn en onrecht en geweld
afwijzen, en iedere vorm van verslaving die u overleveren aan de macht
van het kwaad?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Beloven jullie N. … een opvoeding te geven
in de geest van Jezus’ evangelie en van Zijn katholieke kerk ?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Beloven jullie je kind altijd trouw te blijven,
wat er in de toekomst ook mag gebeuren,
en hem/haar te eerbiedigen,
waar hij/zij ook zal gaan - zelfs tegen uw idealen in,
steeds indachtig dat ook God - ondanks alles - trouw blijft aan Zijn
mensen ?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Wij zullen altijd je / mama
/ papa zijn in goede en kwade dagen.

Want niet alleen vader en moeder hebben
een verantwoordelijkheid tegenover dit kind.
Ook u, peter en meter, wilt meewerken
aan het levensgeluk van uw petekind.
Jullie zijn vandaag de vertegenwoordigers van de vele mensen,
in het bijzonder van de christenen,
die een rol zullen spelen in het leven van N. .... .
Daarom vraag ik u dan:
willen jullie aanvaarden peter en meter te zijn van dit kind ?
Peter en meter (tegelijkertijd):
Ik wil voor jou, N. ..., / peter
/ meter zijn,
iemand bij wie je altijd welkom bent
en bij wie je terecht kan met je vragen.
Als christen gelovige beloof ik je bij te staan
en je te helpen in je groei naar volwassenheid.
Ik wil je gelukkig zien
en beloof je daarbij te helpen.

10. GELOOFSBELIJDENIS
Ouders, peter en meter,
en u die vandaag naar dit doopsel meegekomen bent,
voor u allen is de mooie taak weggelegd
om de mogelijkheden te scheppen
dat dit kind in het leven zou kunnen groeien.
Het doopsel is het begin van het christelijk leven.
Wanneer gij vandaag uw kindje laat dopen,
is dat vooral voor U, ouders,
zoveel als een voornemen, ja, een belofte,
om uw kind voor te gaan in het leven en in het christelijk geloof.
Het kind zal in dit christelijk leven maar kunnen groeien
als ouders en mensen die rondom het kind leven,
door hun spreken en hun doen
daar een uitnodiging toe zijn.
Als gij uw kindje laat dopen in de naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest, willen wij dan ook samen dit geloof belijden:

Ik geloof in GOD DE VADER:
de machtige Kunstenaar van het heelal,
de Schepper van alle leven,
die ons uit liefde het leven geeft.
Ik geloof in JEZUS CHRISTUS,
de enige Zoon van God, geboren uit de maagd Maria.
Hij was een mens zoals wij,
maar in Hem was God zelf aanwezig.
Hij was trouw aan zijn levenstaak tot de dood op het kruis.
Daarom heeft God Hem doen verrijzen uit de doden.
Zo heeft Hij voor ons allen het perspectief geopend op een
eeuwig leven na de dood.
Zo ook blijft Hij voor alle generaties
het Licht in de duisternis
en een voorbeeld om na te volgen.
Ik geloof in GODS HEILIGE GEEST,
die met kracht en wijsheid,
doorzettingsvermogen en enthousiasme,
steeds opnieuw stimuleert tot leven.
Die Geest was ten volle aanwezig in Jezus Christus.
Die Geest blijft ook werken in de Kerk,
en overal waar het leven groeit en de liefde bloeit.
Ik geloof dat God ons nooit zal loslaten,
maar dat Hij van ons blijft houden,
ook over de dood heen, voor eeuwig en altijd.
En dat Hij - omwille van Christus het goede het eens zal laten halen op het kwade.
Amen.

11. VOORBEDEN

12. DOOP

Vanuit ons vertrouwen in God
willen wij nu Hem ook graag
onze diepe wensen uitspreken in de volgende voorbeden:

Water: een van de meest kostbare elementen in Gods schepping. Bij het
wassen reinigt het. Meer nog, het verkwikt en beurt je op. Je wordt er
een ander mens van.
Heer, onze God,
zegen dan dit doopwater opdat wie er mee gedoopt wordt,
door Jezus’ Geest mag herboren worden tot een nieuwe mens,
gezuiverd van het duivelse kwaad.

moeder/vader:
Wij bidden U, God,
dat ons kindje gezond zou mogen zijn,
maar vooral dat het later een goed mens zou worden
die in de voetstappen van Christus treedt.
Laat ons bidden. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
meter/peter:
Bidden wij de Heer,
dat dit kind, Gods liefde en trouw vooral mag ervaren
door zijn ouders,
door peter en meter
en door allen die mee zullen optrekken op de levensweg.
Laat ons bidden: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
moeder/vader:
Bidden wij God
dat ons gezin verder zou groeien
tot een plaats waar er ruimte is voor fijngevoelige liefde,
voor een diep vertrouwen en een sterk geloof.
Een plaats waar iedereen thuis mag zijn.
Laat ons bidden: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
meter/peter:
Bidden wij voor die ontelbare kinderen op deze wereld,
kinderen die wel geboren worden maar zo weinig kansen krijgen.
Bijzonder voor hen, God, vragen wij
dat er toch mensen klaar staan
om hen echt lief te hebben en op te vangen.
Laat ons bidden: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

N. ...,
ik doop je
in de naam van de Vader,
de Zoon
en de heilige Geest.

13. ZALVING MET CHRISMA
N. ... , nu jij gedoopt bent,
krijg jij ook de naam van Jezus Christus.
Daarom zalf ik je nu met de heilige Geest,
opdat je vervuld mag worden
van de kracht en de gezindheid die Jezus bezielden
toen Hij de blijde boodschap verkondigde aan de wereld.
Christus zal je nu zenden en sterken
om door uw gedachten, uw woorden en uw daden
te getuigen van de grote boodschap
dat God liefde is
en de mens geroepen is tot die oneindige Liefde.

(0.) DOOPKLEED

15. EFFETA-GEBED (enkel bij pasgeborenen)

N. ... ,
jij draagt vandaag je eerste feestkleed
omwille van deze unieke verbondenheid met Christus
door dit heilig doopsel.
We hopen dan ook echt dat je heel uw leven door
met Christus, onze Redder, mag verbonden blijven.

Heer, onze God, wij hebben gehandeld naar het woord van uw Zoon.
Dit kind hebben wij gedoopt en gezalfd in uw naam.
Daarom bidden wij nu samen:

14. DOOPKAARS
Wil nu één van de ouders
de doopkaars van N. ... aansteken
aan de grote paaskaars,
symbool van het Licht van Christus.

Geef dat dit kind spoedig horen kan
om te luisteren naar Uw woord en het woord van de mensen.
Geef dat het een open oog heeft
voor alles wat het leven biedt.
Geef het een open oor voor wat het leven vraagt.
Geef dat het steeds en van harte mag meeleven met
de vreugde en het verdriet van de mensen die het tegenkomt.
Laat het kind zo alle geluk vinden dat onder ons mogelijk is.

16. ONZE VADER
De verrezen Christus
is het Licht van de wereld,
en al wie in Hem gelooft zal niet in duisternis blijven.
Jullie, ouders, peter en meter, durf zelf uw licht opsteken bij God
door regelmatig te bidden,
en verlicht zo ook de weg van N. ... .
Zo mag N. eens op zijn/haar beurt
licht zijn voor de wereld en
een vonk van Gods liefde brengen
tussen de mensen.

Bidden wij dan nu samen het Onze Vader,
het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen en dat sindsdien,
al 2000 jaar, van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Willen ook jullie, papa en mama, op uw beurt dit gebed doorgeven aan
uw kind.
ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT,
GEHEILIGD ZIJ UW NAAM,
UW RIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN AAN ONZE SCHULDENAREN.
EN LEID ONS NIET IN BEKORING,
MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE.

17. TOEWIJDING AAN MARIA
Maria is een sterke vrouw die ondanks de hardste beproevingen bij het
verlies van haar zoon positief in het leven is blijven staan en God trouw
bleef. Zij is dan ook een toonbeeld van moederlijke trouw aan haar Kind
en toont zij zich een trouwe moeder voor alle christenen.
Laten wij haar even groeten:
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, bidt voor ons, arme zondaars,
nu, en in het uur van onze dood. Amen.

18. SLOTGEBED
Heer onze God, wij hebben N. ... aan U toegewijd:
hij/zij behoort nu tot de kerkgemeenschap van Jezus Christus.
Wees Gij, God, zijn/haar verdere gids in het leven op zoek naar al wat
goed, schoon en waar is. Laat hem/haar een gelukkig mens worden.
Wij vragen het u graag door Christus, onze Heer. Amen.

19. ZENDING EN ZEGEN
Moge dan dit kind dankzij u allen uitgroeien tot een goed christen mens.
Daartoe zegene u de almachtige en liefdevolle God:
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

