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Het Heilig Doopsel  
 
I INLEIDING 
 

BEGROETING 
 
V: Beste ouders, peter en meter, familieleden, 
welkom in deze doopviering… 
  
eventueel volgende tekst door een lezer: 
Een warm welkom ook voor het/de kind(eren) 
dat we hier vandaag gaan dopen: 
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 toe. 
Ik wens je alleen maar liefde toe, 
dan heb je alles wat nodig is 
om een gelukkig mens te worden 
 
Moeder: 
Negen maanden hebben we naar je uitgekeken. Je 
geboorte maakte ons enorm gelukkig.  
We kunnen uren naar je kijken en je bewonderen. 
Je mag bij ons jezelf zijn.  
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Vader: 
We zullen trachten je leven zinvol en aangenaam te 
maken. 
Om ons te helpen je dromen waar te maken, vragen 
we vandaag Gods bescherming om de weg te gaan 
die Jezus is gegaan. 
 
 

NAAMGEVING 
 
L: Met elke naam begint iets nieuws en 
authentieks. Als mensen een naam geven bij de 
geboorte van een kind, drukt dat hun liefde en hun 
verwachting uit, die naam blijft een leven lang. 
Ontelbare malen wordt hij genoemd en telkens 
weer is er iemand die ernaar luistert. Die naam is 
ook het eerste geschenk van ouders aan hun kind… 
Door hen een naam te geven krijgt dit kind een 
plaats tussen de mensen; het krijgt levenskansen 
en een eigen toekomst. 
 
V: Beste ouders, ieder mens draagt een naam  
bij God en bij de mensen. 
Welke naam heeft u voor uw kind gekozen?  
Ouders:  
N    ….   (de voornaam zeggen) 
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V:  Mogen deze naam geschreven staan  
in het boek des levens in de palm van Gods hand. 
En wat verlangt gij nu voor N………….? 
 
Ouders:  
Wij vragen dat ons kind gedoopt wordt en 
opgenomen in de kerk van God. 
 

KRUISTEKEN 
 
V:  N…, ik ben blij dat ik u in ons midden mag 
opnemen. Namens heel onze gelovige 
gemeenschap teken ik u met het kruis van Jezus 
Christus, die redding brengt. 
God zegene en beware u. 
 
Papa, mama, peter, meter kunnen N…nu een kruisje geven met de 
woorden:  
+ God zegene en beware u. 
 

BEREIDHEID VAN DE OUDERS, PETER EN METER 
 
L:  Een kind het leven schenken, het opnemen en 
opvoeden, behoort tot de grote levenservaringen 
van man en vrouw. Het is een levensopgave die zij 
samen te dragen hebben. 
Ervaringen rond de geboorte van een kind zijn 
gekleurd met gevoelens van 
dankbaarheid en verantwoordelijkheid. 
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V: ouders, gij verbindt u ertoe uw kind  
op te voeden in het geloof,  
het te leren leven naar Gods geboden, 
God en de naaste lief te hebben, zoals Christus ons 
dat heeft geleerd. 
Zijt gij bereid u daarvoor in te zetten ? 
 
Ouders:  
Ja, wij zijn daartoe bereid. 
 
V:    Ouders, gij staat niet alleen voor deze 
verantwoordelijkheid. Gij hebt een peter en/of 
meter gekozen. Namens de kerkgemeenschap 
zullen zij u in die taak bijstaan.  
Peter en meter, zijt gij bereid de ouders bij te staan 
in de gelovige menswording van hun kind ? 
 
Meter en peter:  
Ja, wij zijn daartoe bereid. 
 
 
II. DE DIENST VAN HET WOORD 
 

LEZING  uit de Heilige schrift en duiding 
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VOORBEDE en LITANIE 
Lector: 
Wij bidden voor N… 
dat hij/zij de kracht ontvangt om op te groeien tot 
een mens die kan liefhebben en die later zijn/haar 
leven deelt met anderen. 
Laat ons bidden: 
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 
Lector:  
Wij bidden voor de ouders van dit kind, 
dat zij de kracht en de wijsheid mogen vinden 
om voor hun kind een voorbeeld en steun te zijn. 
Dat zij elkaar daarin begrijpen en helpen. 
Laat ons bidden. 
 

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 

Lector: 
Wij bidden voor iedereen die zal meewerken aan de 
opvoeding van N ………  dit kind. Dat lieve en 
eerlijke mensen hem/haar omringen. Dat ze een 
voorbeeld zijn en hem/haar voldoende ruimte en 
mogelijkheden geven om zichzelf te ontplooien.  
Laat ons bidden: 
 

Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
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V : 
Heilige Maria    samen: bid voor ons 
Heilige Jozef    samen: bid voor ons 
Heilige Johannes de doper samen: bid voor ons 
Heilige Petrus en Paulus samen: bidt voor ons 
Heilige  N……….    samen: bid voor ons 
Alle heiligen van God  samen: bidt voor ons. 
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VRIJWARING VAN HET KWAAD EN HANDOPLEGGING 
 
L :  Wij willen de zorg voor N   ……  ter harte nemen 
en hem/haar de hand boven het hoofd houden.  
We stellen nu ook dit gebaar en bidden. 
Ouders, peter en meter strekken hun hand uit over de dopelingen 
 

V: Almachtige eeuwige God, Gij hebt uw Zoon  
naar de wereld gezonden om de macht van de boze 
te breken en de geest van het kwaad in ons te 
doven; om ons te ontrukken aan de duisternis en 
over te brengen naar het Rijk van uw wonderbaar 
licht. 
 
Wij vragen u: bevrijd dit kind uit de macht van de 
erfzonde, maak het tot een tempel van de heilige 
Geest, tot een woonplaats van uw heerlijkheid. 
Door Christus onze Heer. 
 

Allen: Amen. 
 

V :   De kracht van Christus, de Verlosser, moge u 
beschermen, Hij die leeft en heerst in de eeuwen 
der eeuwen. 
 

Allen: Amen. 
 

De voorganger legt het kind de handen op in stilte 
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III. DOOPVIERING 
 

VERZAKING EN GELOOFSBELIJDENIS 
 

V :  
Beste ouders, door de liefde van God ontvangt uw 
kind nieuw leven uit water en uit de heilige Geest. 
Neem het leven dat gij van God ontvangen hebt 
onder uw hoede; vernieuw nu de belofte van uw 
eigen doopsel; bevestig opnieuw dat gij wilt afzien 
van alle kwaad en zonde; spreek uw geloof uit in 
Jezus Christus, het geloof van de kerk, waarin uw 
kind gedoopt wordt. 
Belooft gij u ten allen tijde te verzetten tegen 
kwaad en onrecht, 
om in vrijheid te leven als kinderen van God? 
 
Ouders, meter en peter: 
Ja, dat beloof ik. 
 

Belooft  gij u te verzetten tegen de bekoring van 
zonde en onrecht  zodat het kwade zich geen 
meester van u maakt? 
 
Ouders, meter en peter: 
Ja, dat beloof ik. 
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Belooft gij uw kind naar best vermogen op te 
voeden in de geest van het evangelie?  
 
Ouders, meter en peter: 
Ja , ik beloof voor dit kind te getuigen van Gods 
liefde en al het mogelijke te doen om het op te 
voeden in het geloof. 
 

V: 
Gelooft gij in God, de almachtige Vader, Schepper 
van hemel en aarde. 
 

ouders, peter en meter: Ja ik geloof. 
 

Gelooft gij in Jezus Christus, zijn Enige Zoon, onze 
Heer,die ontvangen is van de Heilige Geest en 
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft,  
gestorven en begraven is, die uit de dood is 
opgestaan en zit aan Gods rechterhand ? 
 

ouders, peter en meter: Ja ik geloof. 
 
Gelooft gij in de heilige Geest, de heilige katholieke 
kerk, de gemeenschap van de heiligen, de 
vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het 
lichaam en het eeuwig leven ? 
 

ouders, peter en meter: Ja ik geloof. 
 

V: Gij allen hier aanwezig, dit is ons geloof, dit is 
het geloof van de kerk dat wij met vreugde belijden 
in Jezus Christus onze Heer. 
Allen: Amen. 
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AANROEPING OVER HET WATER. 
 
V:  Goede Vader, uit deze doopvont laat Gij nieuw 
leven stromen en maakt Gij ons tot uw kinderen. 
 

Allen: Gezegend zij God. 
 

V: Allen die in Christus worden gedoopt uit water 
en heilige Geest, brengt Gij tot één volk tezamen. 
 

Allen: Gezegend zij God 
 

V:  Uw Geest van liefde stort Gij uit in ons hart en 
Gij roept ons tot vrijheid en vrede. 
 

Allen: Gezegend zij God. 
 
V: Gij kiest de gedoopte uit om aan alle volken uw 
blijde boodschap te verkondigen. 
 

Allen: Gezegend zij God. 
 

V:  Wil dit water +++ zegenen Heer, waarin dit 
kind gedoopt wordt. Gij hebt het geroepen tot het 
bad van de wedergeboorte, tot het geloof van de 
kerk. Geef dat zij het eeuwig leven deelachtig 
worden. Door Christus onze Heer. 
 

Allen: Amen 
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DE DOOP 
 
N……………,  
Ik doop je in de naam van de + Vader,  
+ de Zoon en + de Heilige Geest.   
 
Allen: Amen  
 
IV. DE VERKLARENDE RITEN 
 

ZALVING 
 
V: N………, De almachtige God, Vader van onze 
Heer Jezus Christus heeft u bevrijd van zonden en 
tot nieuw leven gewekt door water en heilige Geest. 
Hij zalft u met het chrisma van het heil. Daardoor 
behoort gij tot het volk van God en wordt gij voor 
altijd lidmaat van Christus, die gezalfd is tot 
priester, koning en profeet. 
Allen: Amen. 
 

DOOPKLEED 
V: N……., gij zijt een nieuwe mens geworden; met 
Christus zijt bekleed. Dit is vandaag uw  feestkleed. 
Draag het alle dagen van uw leven als een teken 
van waardigheid zonder vlek of rimpel tot in het 
eeuwig leven. 
Mogen uw ouders, familieleden en vrienden u 
hierbij helpen door woord en voorbeeld. 
Allen: Amen. 
 



Doopviering Pastorale Eenheid Heilige Odilia Borgloon 

 14 

DOOPKAARS  
(vader ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars) 

 

V:  Dierbare ouders, uw taak is het dit licht 
brandend te houden. Dan zal uw kind, door 
Christus verlicht, door het leven gaan als een kind 
van het licht. 
Trouw aan het geloof zal het bij de komst van de 
Heer Hem tegemoet gaan met alle heiligen en een 
plaats vinden in Gods eeuwige woning. 
Allen: Amen. 
 
 

EFFETA-GEBED 
 

V :   Heer onze God, we hebben gehandeld naar het 
woord van Uw Zoon. Dit kind hebben we gedoopt 
en gezalfd in Uw naam. Geef dat het spoedig horen 
en spreken kan, om te luisteren naar Uw woord en 
van zijn geloof in U te getuigen. Geef dat het een 
open oog heeft voor alles wat het leven biedt, een 
open oor voor wat het leven vraagt en dat het 
steeds, en van harte, zal meeleven met de vreugde 
en het verdriet van de mensen, die het tegenkomt. 
Laat dit kind alle geluk vinden dat onder ons 
mogelijk is. 
Allen: Amen! 
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V SLOTRITUS 
 

ONZE VADER (indien mogelijk rond het altaar) 
 
V:  (verwijzend naar het H. Vormsel en de eucharistie…) 
Broeders en zusters laten wij in naam van de nieuw 
gedoopte bidden zoals de Heer het ons leerde:  
 
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. 
 

TOEWIJDING AAN MARIA  
(bij het beeld of zijaltaar) 
 

Maria, moeder van Jezus en moeder van deze 
gedoopte, op dit plechtig ogenblik willen wij dit 
kind aan u toewijden.  
Wij stellen hem/haar onder uw moederlijke 
bescherming. 
Gij die vervuld zijt van genade en vrij van zonde, 
behoed dit kind voor alle kwaad. 
Mag hij/zij met uw bijstand groeien in geloof en in 
gehoorzaamheid aan het woord van God.  
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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 hen gezegend heeft.  
 
 
ofwel: 
Toewijding aan Maria 
 
Priester:  
Wij willen hier niet vandaan gaan zonder een 
ogenblik te bidden tot Maria, de moeder van Jezus. 
Zij weet wat het zeggen wil, nieuw leven te ervaren 
en hoe wonderlijk de geboorte van je kindje is. 
Uit eigen ondervinding kent zij het geluk, maar 
ook de zorg en de verantwoordelijkheid die een 
kind met zich meebrengt.  
Welke vreugde, maar ook welk verdriet een moeder 
ten deel kan vallen.  
Maria, U bent ons voorbeeld van warmte en liefde 
waarin een kind gekoesterd wordt. Wij vragen uw 
aandacht en zorg opdat wij het goed doen op 
moeilijke en fijne momenten en alle dagen die wij 
samen zijn. 
 
Allen:  
Weesgegroet (intussen wordt het scapulier en het 
medaillon aangebracht) 
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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. 
 

ZEGEN EN ZENDING 
 
V: Beste ouders, 
deze doopviering loopt ten einde. Neem vol 
vreugde uw kind mee, omhels het met liefde. 
Bewaar deze woorden in uw hart en wees gelukkig 
met elkaar. 
Moge N…, door uw inzet en met Gods genade 
een liefdevol mens worden en een goed christen. 
 
 
(we maken een kruisteken.) 
En zegene u allen de almachtige God, 
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 
Allen: Amen! 
 
V: Loven wij de Heer. 
 

Allen: Wij danken God! 
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