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DE LITURGIE VAN HET DOOPSEL
DE ONTVANGST VAN HET KIND
De priester/diaken gaat naar de ingang van de kerk waar de ouders,
peter en meter met de dopeling wachten. Hij verwelkomt hen.
VRAGEN AAN OUDERS EN PETER EN METER
P:

Welke naam hebt u aan uw kind gegeven?
De ouders noemen de naam van het kind.

P:

Moge deze naam geschreven staan in het boek des levens en
gegrift in de palm van Gods hand. Wat vraagt u voor .... van de
Kerk van God?

Ouders:
P:

Ouders, U vraagt het doopsel voor uw kind. Van u wordt verwacht,
dat u uw kind opvoedt in het geloof en het leert leven naar Gods
geboden volgens de woorden van Christus: bemint God en de
naasten. Bent u zich bewust van de taak, die u hiermee op u neemt?

Ouders:
P:

Aan de kerk van God vragen wij dat ons kind gedoopt
wordt om te leven als kind van God.

Ja, dat beseffen we.

Ouders, door U zijn peetouders gekozen om u te helpen bij de
geloofsopvoeding van uw kind. Mede namens de kerk zullen zij U
bijstaan en in voorkomende omstandigheden kunt u rekenen op hun
steun. Daarom vraag ik U, peetouders, bent U bereid de ouders in
hun taak bij te staan?

Peetouders:

Ja, daartoe zijn wij bereid.
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P:

De gemeenschap van Jezus Christus neemt jou, ...., graag in haar
midden op. Daarom geef ik je in naam van de Kerk het kruisteken,
het teken van onze Verlosser. Ouders (peetouders), geeft ook u na
mij dit teken van Jezus Christus aan uw kind.

De priester/diaken, en na hem de ouders en de peter en de meter,
geven het kind een kruisteken op het voorhoofd.

DIENST VAN HET WOORD
LEZINGEN
1.

Mt.28,18-20

In die tijd trad Jezus nader en sprak tot hen: "Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn
leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld."
2.

Mc.1, 9-11

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan
door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water
opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich
neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: "Gij zijt mijn Zoon, mijn
veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen."
3.

Mc.10, 13-16

In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus met de bedoeling dat
Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus
dat zag, zei Hij verontwaardigd: "Laat die kinderen toch bij Mij komen en
houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het
Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet
aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan." Daarop omarmde
Hij ze en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.
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VOORBEDE
P: Broeders en zusters, laten wij samen bidden voor ... die gedoopt
gaat/gaan worden, voor de ouders en peetouders en voor alle mensen
die zich christen noemen.
God, bron van alle leven, laat ... door het doopsel delen in uw scheppende liefde. Schenk hem/haar/hen goedheid en wijsheid voor het leven en
laat zijn/haar/hun blijdschap uitstralen over ons allen. Laat ons bidden.
Allen:

Heer, wij bidden U: verhoor ons.

God, licht dat in de wereld schijnt, open de ogen van ... voor uw
vriendelijk licht. Dat hij/zij de weg moge(n) vinden en volgen, die Jezus
Christus ons is voorgegaan en die leidt tot het eeuwig geluk. Laat ons
bidden:
Allen:

Heer, wij bidden U: verhoor ons.

God, Vader van alle mensen, geef de ouders en peetouders van ... het
vermogen hem/haar/hen te helpen als volgeling van Jezus, de Christus,
te leven. Laat ons bidden:
Allen:

Heer, wij bidden U: verhoor ons.

God die ons met uw Geest bezielt en kracht tot leven schenkt, zegen ..
en heel zijn/haar/hun familie met een goede gezondheid en vooral met
een vast vertrouwen op uw bemoedigende aanwezigheid in ons midden.
Laat ons bidden:
Allen:

Heer, wij bidden U: verhoor ons.

Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor
Heilige Johannes de Doper,
Bid voor
Heilige Jozef,
Bid voor
Heilige Petrus en Paulus,
Bid voor
Heilige Johannes Evangelist Bid voor ons.
Heilige ......
Bid voor
Alle heiligen van God,
Bid voor
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ons.
ons.
ons.
ons.
ons.
ons.

GEBED OM BEVRIJDING EN BESCHERMING TEGEN HET KWAAD
Heer, almachtige God,
Gij hebt uw enige Zoon gezonden om de mens te bevrijden uit de zonde,
de slavernij, en hem te roepen tot de ware vrijheid; wij bidden U voor
dit kind/deze kinderen die de verleiding van deze wereld zal/zullen
ondervinden en moet(en) vechten tegen het kwaad: bevrijd
hem/haar/hen van de smet van de eerste zonde door de kracht van het
lijden, sterven en verrijzen van uw Zoon; geef hem/haar/hun de genade
van uw Gezalfde en blijf hem/haar/hen op zijn/haar/hun levensweg
begeleiden. Door Christus onze Heer.
Allen:

Amen.

P: De kracht van Christus, de Heiland, moge je sterken, Hij die leeft
en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Allen:

Amen.

DE VIERING VAN HET DOOPSEL
ZEGENING EN AANROEPING VAN GOD OVER HET WATER
P: Gezegend zijt Gij, God almachtige Vader, die het water hebt
geschapen om te reinigen en leven te schenken.
Allen:

Gezegend zijt Gij, God.

P: Gezegend zijt Gij, God, eniggeboren Zoon, Jezus Christus: uit uw
zijde vloeide water en bloed en door uw dood en verrijzenis werd de
kerk geboren.
Allen:

Gezegend zijt Gij, God.
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P: Gezegend zijt Gij, God, heilige Geest: Gij hebt Christus gezalfd bij
zijn doop in de Jordaan, in U worden ook wij gedoopt.
Allen:

Gezegend zijt Gij, God.

P: Kom, Heer God, onze Vader en heilig dit water, reinig allen die er in
worden gedoopt, van de zonde en neem hen aan als uw kinderen.
Allen:

Wij bidden U: verhoor ons, Heer.

P: Heilig dit water, en laat hen die hierdoor delen in de dood en
verrijzenis van Christus, gelijk worden aan het beeld van uw Zoon.
Allen:

Wij bidden U: verhoor ons, Heer.

P: Heilig dit water, en laat hen die Gijzelf kiest, herboren worden uit
de heilige Geest en voeg hen bij uw volk.
Allen:

Wij bidden U: verhoor ons, Heer.

AFZWERING EN GELOOFSBELIJDENIS
P: Beste ouders, peter en meter:
u bent met uw kind hier gekomen voor de vie¬ring van het doopsel; dit
betekent, dat uw kind in dit sacrament door Gods
liefde nieuw leven zal ontvangen uit het wa¬ter en de hei¬lige Geest.
Zorg ervoor, dat uw kind groeit in het ge¬loof. Doet alles wat moge¬lijk
is om dit van God ontvangen leven te vrijwaren van de be¬smet¬ting van
het kwaad en het te laten groei¬en in welbe¬hagen bij God en bij de
mensen.
Als u dus bereid bent in het licht van het geloof deze taak te
aanvaarden: vernieuwt dan uw doopbeloften en verklaart opnieuw dat u
wilt afzien van het kwaad en van de zonde; belijdt uw geloof in Jezus
Christus, het ge¬loof van de Kerk, waarin uw kind wordt ge¬doopt.
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Beste ouders en peetouders,
Wilt u bijgelovige en magische praktijken afwijzen, die u en uw kind
afhouden van God?
Ouders en peetouders:

Ja, dat wil ik.

P: Wilt u onrecht en geweld afwijzen, en iedere vorm van verslaving,
die u overleveren aan de macht van het kwaad?
Ouders en peetouders:
P:

Ja, dat wil ik.

Wilt u de boze afwijzen, die ons verleidt tot de zonde?

Ouders en peetouders:

Ja, dat wil ik.

P: Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde?
Ouders en peetouders:

Ik geloof.

P: Gelooft u 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 God rechterhand?
Ouders en peetouders:

Ik geloof.

P: Gelooft u 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?
Ouders en peetouders:

Ik geloof.

P: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met
overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer.
Allen:

Amen.
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DOOPSEL
P: Wilt u dus dat ... wordt gedoopt in het geloof van de Kerk, dat we
zojuist hebben beleden.
Ouders:

Ja, dat willen wij.

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

VERKLARENDE RITEN
ZALVING NA HET DOOPSEL
P: De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die
je/jullie 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 het heilzame chrisma. Zoals Christus is gezalfd tot
priester, koning en profeet, zo moge(n) je/jullie als lidmaat/ledematen
van zijn Lichaam voor altijd delen in het eeuwig leven.
Allen:

Amen.

De priester/diaken zalft nu de gedoopte op de kruin met chrisma.
OVERDRACHT VAN HET DOOPKLEED
P: ...., je bent bekleed met Jezus Christus en een nieuwe mens
geworden. Moge dit witte kleed het teken zijn van wat je bent
geworden; houd je verdere leven vrij van de besmetting van het kwaad
tot in het eeuwig leven. Wij wensen je toe, dat je hierin wordt geholpen
door het woord en het voorbeeld van je ouders, familie en bekenden.
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OVERREIKING VAN DE DOOPKAARS
P:

Ontvang het Licht van Christus.

De vader of de peter steekt de doopkaars aan aan de paaskaars (of
huwelijkskaars, die is aangemaakt aan de paaskaars).
P: Beste ouders en peetouders, Jezus heeft gezegd dat Hij als een licht
in de wereld is gekomen, opdat al wie in Hem gelooft niet in duisternis
blijft. Gelooft in dit licht en houdt het brandend, zodat uw kind de glans
en de warmte uitstraalt van een vaste levensovertuiging en een sterk
geloof.
EFFETA
De priester/diaken raakt de oren en de mond van het kind aan en bidt:
P: Onze Heer Jezus 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.

DE SLOTRITUS
GEBED DES HEREN
P: Beste ouders, peter en meter; uw kind is door het doopsel
herboren, het is kind van God; over een aantal jaren zal het in het
sacrament van het vormsel de volheid van de heilige Geest ontvangen en
naar het altaar gaan om deel te nemen aan de maaltijd des Heren;
temidden van de gemeenschap zal het God als zijn Vader aanroepen.
Laten wij allen hier aanwezig, nu in de naam van dit kind in de geest van
het kindschap van God die wij allen hebben ontvangen, samen bidden
zoals de Heer het ons heeft geleerd:
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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.
ZEGEN
P: Broeders en zusters, wij bevelen jullie aan in de genade en
barmhartigheid van God, de almachtige Vader, zijn eniggeboren Zoon en
de heilige Geest. Hij moge jullie op jullie wegen behoeden, jullie met
zijn licht begeleiden en ons samen tot de vervulling brengen van zijn
beloften.
Allen:
P:

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon + en helige Geest.

Allen:
P:

Amen.

Amen.

Gaat allen zo dadelijk heen in vrede.
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OPDRACHT AAN MARIA
Heilige Maagd Maria, wees gegroet. Gij zijt de moeder van God. Uit u is
geboren de zon van de gerechtigheid, het waarachtige licht, onze Heer
Jezus Christus; Hem hebt Gij gevoed en in uw armen gedragen, in
vreugde en verdriet hebt Gij Hem grootgebracht. Zo wilt ook gij onze
moeder zijn en zijt gij onze voorspreekster bij uw Zoon. Gij staat ons bij
in alle nood, gij, de troost en de steun van allen die u zoeken. Wij
vragen u: wees ook een moeder voor ... zodat dit mensenkind kan
opgroeien in goede gezondheid en in de gemeenschap met uw Zoon,
waartoe het in het doopsel geheiligd is. Laat dit kind in zijn leven langs
veilige wegen gaan, beschermd tegen alle gevaren, zodat het
ongeschonden het zegel van Gods Geest mag bewaren.
Moge dit kind blijmoedig de mensen dienen en zich inzetten voor de
komst van het koninkrijk van God, die leeft in de eeuwen der eeuwen.
Allen:

Amen.

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.

Bladzijde 11/12

www.mariajohanns.nl

www.sintjan.nl
Bladzijde 12/12

