
 

Doopviering 
 
 
 
 

 
 

 

Kind van mensen 
Kind van God 
 
 
 
 
 
     



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorafgaand aan de viering van dit Doopsel heeft er een gesprek 
plaatsgevonden tussen de ouders en de pastor die voorgaat. Met elkaar 
stonden we stil bij dit nieuwe leven en de motivatie voor de doop van hun 
kind. 
Wellicht worden er tijdens deze viering meerdere kinderen gedoopt als 
teken van opgenomen worden in de geloofsgemeenschap als kind van 
mensen, kind van God. 
Voor de Schriftlezing en voor de geloofsbelijdenis word je eventueel 
doorverwezen naar de bijlage achterin dit boekje. 
Weet dat u als groot- of kleingelovige of als niet-gelovige van harte 
welkom bent tijdens deze viering! 
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Pastor heet allen WELKOM 1 

 2 

eventueel OPENINGSGEDACHTE door ouders 3 

 4 

DANKGEBED  Laat ons bidden: 5 

   6 

   God, Vader, 7 

   U bent de bron 8 

   van alle leven. 9 

   U bent het ook 10 

   die dit nieuwe leven 11 

   aan ons hebt toevertrouwd. 12 

   Wij danken U 13 

   dat Gij ons dit kind (deze kinderen) 14 

   hebt gegeven. 15 

   Hiermee begint het leven opnieuw 16 

   ook voor ons. 17 

   Laat ons kind er ons 18 

   aan blijven herinneren 19 

   dat U heel dicht bij ons bent 20 

   en ons niet in de steek laat. 21 

   Rond dit nieuwe leven 22 

   zijn wij samengekomen in Uw naam. 23 

   Zegen onze woorden 24 

   en heilig ons handelen. Amen 25 

 26 

NAAMGEVING 27 

Als mensen van elkaar houden dan noemen ze elkaar bij hun 28 

naam. 29 

Een eigen naam hebben betekent: als grote of kleine mens 30 

gekend zijn en erkend worden als enig en uniek tussen al die 31 

andere mensen van onze wereld.  32 

Een naam hebben betekent: jij, met je eigen gezicht, je 33 

handen, je hart, jij mag er zijn. Jij mag er zijn bij ons, en 34 

zeker te weten bij God. 35 
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 1 

Pastor:  Ouders, 2 

   het is jullie wens dat door de doop 3 

   jullie kind wordt opgenomen  4 

in de Kerk van Jezus Christus 5 

en dat jullie kind de weg zal gaan 6 

achter Jezus aan. 7 

 8 

Welke naam, namen hebben jullie 9 

je kind gegeven? 10 

 11 

… (de ouders noemen de namen en 12 

de roepnaam) 13 

 14 

Deze naam, namen zullen voorgoed 15 

geschreven staan 16 

in de palm van Gods hand, 17 

in het Boek des levens - 18 

ten teken hiervan in de doopschelp. 19 

 20 

Mogen de mensen je voortaan 21 

herkennen aan deze, jouw naam!   22 

   23 

…, de gemeenschap van Jezus Christus, 24 

neemt je met vreugde op in haar midden. 25 

Daarom geef ik je in naam van de kerk  26 

het kruisteken, teken van Jezus Christus,  27 

die altijd leeft en leven geeft. 28 
 29 
 30 

De pastor maakt een + over de dopeling, 31 

zeggend: God is met jou, je leven lang! 32 
 33 
 34 

En ook jullie, ouders, wil ik vragen 35 

je kind een kruisje te geven.  36 
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 1 

 2 

eventueel lied, gedicht of eigen tekst 3 

 4 

SCHRIFTLEZING 5 

           Lucas 3,21-22 6 

Terwijl alle mensen zich lieten dopen, en Jezus na zijn doop 7 

aan het bidden was, ging de hemel open en daalde de heilige 8 

Geest over Hem neer, en een stem uit de hemel sprak: “Gij 9 

bent mijn Kind”. 10 

 11 

Voorbeden eventueel door familie 12 

 - kunnen in overleg worden aangepast of voorbeden kunnen worden 13 
toegevoegd -  14 
 15 

Laten wij bidden voor alle kinderen van hier en overal, gedoopt of 16 

ongedoopt. Dat zij op een vreedzame aarde in goede gezondheid 17 

en wijs mogen opgroeien tot goede mensen met oog en oor voor 18 

al wat leeft. 19 

Laat ons bidden: 20 

Allen: Goede God, verhoor ons. 21 

 22 

Bidden willen wij voor alle ouders, grootouders en peetouders, die 23 

in onze vaak harde wereld oprecht proberen de hen 24 

toevertrouwde kinderen op te voeden tot goede medemensen. 25 

Bidden we om wijsheid en levenskracht. 26 

Laat ons bidden: 27 

Allen: Goede God, verhoor ons. 28 

 29 

We bidden voor onszelf, zoals wij hier samen zijn, dat we 30 

tegenover elkaar en tegenover iedereen steeds laten zien dat 31 

ons geloven waardevol is. Dat we respectvol omgaan met de 32 

mensen en de wereld om ons heen, die ons is toevertrouwd. 33 

Laten wij bidden: 34 

Allen: Goede God, verhoor ons. 35 

 36 
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Wij bidden voor ons allen, om uitzicht en vertrouwen in de 1 

toekomst, voor jong en oud willen we bidden. Laten we elkaar 2 

tot steun zijn. Dat we met respect voor eigen identiteit elkaar 3 

moed geven wanneer dat nodig is. 4 

Laten wij bidden: 5 

Allen: Goede God, verhoor ons. 6 
 7 
Bidden willen we ook voor hen die wij vandaag graag in ons 8 

midden hadden gehad, maar die door ziekte, dood of anderszins 9 

hier niet bij kunnen zijn. Zij doen ons beseffen dat het leven 10 

niet alleen kostbaar is, maar soms ook heel kwetsbaar.  11 

Laten wij bidden: 12 

Allen: Goede God, verhoor ons. 13 

 14 

Pastor: Gij, die Liefde, Leven bent God, help ons en onze 15 

kinderen uit te groeien tot mensen die liefde kunnen geven, en 16 

het verschil weten tussen goed en kwaad. Help ons allen een 17 

lichtpuntje te zijn voor de mensen om ons heen. Dat we op 18 

momenten in ons leven niet gevangen worden in boosheid, 19 

maar de weg van vergeving durven gaan; geen ruzie maar 20 

vrede nastreven - niet verdeeld maar samenbrengend; geen 21 

vooroordelen, maar met begrip voor de ander. Dat zij en wij 22 

steeds weer de inspiratie krijgen om zo te gaan in de 23 

voetsporen van Jezus. 24 

 25 

DOOPBELOFTEN 26 

 27 
Tot de ouders: 28 
 29 

Hier voor God, 30 

in wiens naam wij bijeen zijn, 31 

 32 

hier voor ons allen, 33 

die midden in het leven staan 34 

en midden in de wereld, 35 

 36 

hier denkend aan je eigen ouders 37 



 

5 

 

die je het leven gaven 1 

en je ten doop hielden, 2 

 3 

hier voor de kerkgemeenschap, 4 

waarin jullie je kind willen laten opnemen; 5 

 6 

bieden jullie … aan: 7 

een nieuwe mens,  8 

aan het begin van zijn/haar levensweg. 9 

 10 

Beloven jullie voor je kind  11 

een goede vader, een goede moeder te zijn? 12 

 13 

Ouders:   Ja, dat beloven wij. 14 

 15 

Beloven jullie je kind steeds de hand 16 

boven het hoofd te houden en trouw te blijven 17 

wat de toekomst ook brengen mag? 18 

 19 

Ouders:   Ja, dat beloven wij. 20 

 21 

Beloven jullie je kind voor te gaan in ons christelijk geloven en 22 

handelen zoals jullie geleerd is, en beloven jullie … te helpen 23 

leren geloven? 24 

 25 

Ouders:   Ja, dat beloven wij. 26 

 27 

En jullie, peter en meter, 28 

beloof je  29 

– namens ons allen en voor zover nodig –  30 

een bijzondere belangstelling en zorg 31 

aan de dag te leggen voor je petekind 32 

en zo mogelijk mee te werken aan zijn/haar levensgeluk? 33 

 34 

Peter en meter:  Ja, dat beloven wij. 35 

 36 

 37 
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HANDOPLEGGING 1 

- de pastor legt de dopeling(en) de hand op en vraagt de ouders en 2 
peetouders hun hand te houden boven hun kind en bidt - 3 

 4 

Goede God, uw Zoon, Jezus  5 

heeft mensen de handen opgelegd.  6 

Het is het teken van liefde, zorg en 7 

bescherming. 8 

In navolging van Hem, en als teken van onze 9 

belofte doen wij hier en nu hetzelfde. 10 

Wij bidden U, dat wij … steeds de hand boven 11 

het hoofd houden. 12 

Dat … onze liefde ervaren mag, en dat U 13 

Uw beschermende hand nooit terugtrekt. 14 

Laat dit kind in ons midden opgroeien als een 15 

gelukkig en goed mens. Amen. 16 

 17 

GELOOFSBELIJDENIS 18 

- dopen is niet alleen een belofte uitspreken en water over het hoofd, 19 
maar is ook ondergedompeld worden in datgene wat en in wie we 20 
geloven; vandaar dat we u vragen te antwoorden - in zoverre voor u 21 
mogelijk – op de vragen die gesteld worden – 22 
 23 

Geloven jullie in God, de almachtige Vader, 24 

schepper van hemel en aarde? 25 

Allen:   Ja, wij geloven. 26 

 27 

Geloven jullie in Jezus; zijn enige Zoon, 28 

die mens is geworden, gestorven en verrezen? 29 

Allen:   Ja, wij geloven. 30 
 31 

Geloven jullie in Gods heilige Geest, 32 

die ons bezielt en aanzet tot het goede 33 

en samen brengt om kerk te zijn? 34 
Allen:   Ja, wij geloven. 35 
 36 
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 1 

Geloven jullie in de vergeving van al onze 2 

tekorten – zonden soms - 3 

waardoor wij eens zullen opstaan uit de doden 4 

en voor eeuwig zullen leven? 5 

Allen:   Ja, wij geloven. 6 
 7 

DE DOOP 8 

 9 
eventueel zegening van het doopwater 10 

God, die Liefde, Leven bent, 11 
laat Uw Geest dit water bezielen, 12 
opdat het Bron van leven zijn mag + 13 
voor de mensen hier gedoopt. 14 

 15 
In de geest van wat wij gezegd en beloofd hebben gaan wij dopen. 16 
Wij dopen met water opdat de Geest van Jezus het leven en de 17 
toekomst van dit kind zal bezielen. 18 

 19 

DOOPSEL  IK DOOP JE … 20 

   IN DE NAAM VAN GOD 21 

    DE VADER 22 

    DE ZOON 23 

    DE HEILIGE GEEST.  24 
 25 
Zalven met olie is iemand toewensen: wees sterk, sta weerbaar in het 26 
leven, durf te leven vanuit deze innerlijke kracht, je door God 27 
gegeven. Wees daarvan doordrongen. 28 
 29 

ZALVING  IK ZALF JE … MET HEILIGE OLIE 30 

   DIE JE STERK EN KRACHTIG MAAKT 31 

   EN TEKEN JE MET HET KRUIS 32 

   VAN JEZUS CHRISTUS, 33 

   DRAAG ZIJN NAAM MET ERE 34 

   EN LEEF IN ZIJN GEEST. 35 
 36 
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Mag ik je ouders vragen met jouw doopkaars licht te nemen van de 1 
Paaskaars, teken van de verrezen Christus: Jezus, ‘Licht van de 2 
wereld’ heeft de duisternis van geweld, zonde en dood overwonnen. 3 

LICHT  ONTVANG DEZE BRANDENDE KAARS … 4 

   EN WEES EEN LICHT 5 

   IN DE WERELD 6 

   VUUR EN WARMTE TUSSEN MENSEN 7 

   EEN VONK VAN GODS LIEFDE 8 

 9 
eventueel kunnen er nu enkele kaarsjes ontstoken worden aan de 10 
doopkaars, teken van ons mens zijn in de Geest van Jezus Christus 11 
 12 
eventueel krijgt de zojuist gedoopte nu het DOOPKLEED aangereikt 13 
met de woorden:   14 

Ontvang dit witte doopkleed 15 
   als teken van nieuw leven, 16 
   ontvangen door de doop. 17 
   Leef met een goed hart, 18 
   een zuiver geweten, 19 
   zuiver als dit kleed. 20 
 21 
EFFETA – open je 22 
Door mensen aan te raken bracht Jezus leven in hen. Ik teken jou, … 23 
opdat er zegen mag rusten  op jou en degenen die jij op jouw 24 
levensweg mag ontmoeten.   25 

   Zegen dit kind, God, 26 

   Gij, die Liefde, Leven bent: 27 

 28 

   + Zegen, 29 

   deze oortjes 30 

   om Uw woord te horen en verstaan, 31 

   deze oogjes 32 

   om al het goede en mooie te zien, 33 

   dit mondje 34 

   om de taal van mensen te spreken, 35 

   deze handjes 36 

   om open te staan voor anderen 37 

   en te vouwen om te bidden, 38 
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   deze voetjes 1 

   om een veilige weg te gaan door het leven.  2 
 3 
 4 
En mag ik u nu vragen met mij stil te worden, en wellicht te bidden, 5 
de woorden die Jezus ons geleerd heeft te bidden: 6 

 7 

Allen:   Onze Vader, 8 

   die in hemel zijt, 9 

   uw naam worde geheiligd, 10 

   uw rijk kome, 11 

   uw wil geschiede op aarde 12 

   zoals in de hemel. 13 

   Geef ons heden 14 

   ons dagelijks brood 15 

   en vergeef ons onze schulden, 16 

   zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 17 

   en breng ons niet in beproeving, 18 

   maar verlos ons van het kwade. 19 
 20 
En bidden mogen we ook tot en bij Maria, de moeder van Jezus, de 21 
moeder van alle gelovigen. We kunnen bidden voor aandacht en 22 
liefde, om troost en zorg en ontsteken hier bij haar licht. 23 
 24 

Allen:   Wees gegroet, Maria, 25 

   vol van genade, 26 

   de Heer is met U, 27 

   gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 28 

   en gezegend is Jezus,  29 

de Vrucht van uw schoot. 30 

Heilige Maria, Moeder van God, 31 

bid voor ons, zondaars, 32 

nu en in het uur van onze dood. Amen. 33 

 34 

OPHANGEN VAN DE DOOPSCHELP 35 

 36 

ZEGEN  Ga nu in vrede met jullie kind naar huis 37 
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   omring het met jullie liefde, 1 

   wees gelukkig met elkaar. 2 

   Moge de Geest van Jezus 3 

   wonen in jullie harten, in jullie kind 4 

   daartoe zegene jullie de goede God +   5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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bijlage 1 

 2 

Openingsgedachte door mama of papa 3 

- vrij te kiezen woorden; of onderstaande tekst - 4 
 5 

Door deze doop willen we ……. op de weg van Jezus 6 

zetten, Hem achterna, zoals wij. 7 

Wij willen jou, ……. een basis meegeven van waaruit jij verder 8 

kunt gaan en uit kunt groeien tot een mens die liefde kan 9 

geven; tot iemand die het verschil zal weten te maken tussen 10 

goed en kwaad, die een baken wil zijn voor alle mensen om je 11 

heen. Wij willen jou graag opnemen tussen mensen die geloven 12 

dat elk nieuw leven een wonder is van God. 13 

Wij willen God danken voor dit nieuwe leven. 14 
 15 

Schriftlezingen 16 

  17 

  1  18 

              naar Genesis 1 19 

In het begin lag alles door elkaar: zand, zee, wolken, 20 

wind, water… en het was overal pikdonker.  21 

God maakte dat er licht was. Licht en donker, dag en nacht.  22 

Toen haalde Hij de aarde uit de war; de lucht kwam 23 

bovendrijven  24 

en het land van zand en steen legde Hij naast de zee.  25 

Daarna gaf Hij kleur aan de aarde met mos, madeliefjes,  26 

mei-bloemen. Hij zette er struiken en bomen op. 27 

Allerlei kleuren groen spreidden zich over de aarde uit. 28 

En op dat zachte tapijt zette God de dieren, grote en kleine. 29 

Als kroon op het werk maakte God de mensen, die op de aarde  30 

mochten wonen en alles mochten gebruiken wat er te vinden 31 

was. 32 

Als ze zin hadden in een praatje konden ze bij God terecht of 33 

bij elkaar.  34 

Zo heeft God de aarde gemaakt voor ieder van ons… 35 

 36 
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2   1 

        naar Mattheus 5, 1- 12 2 

Jezus zei: “Wat een geluk, wanneer je niets te verliezen hebt, 3 

want dan hoor je bij God thuis. 4 

Wat een geluk, wanneer je niet oppervlakkig over de ernst van 5 

het leven heen leeft, want je zult worden getroost. 6 

Wat een geluk, wanneer je een mild mens bent, want je zult het 7 

beloofde land bezitten. 8 

Wat een geluk, wanneer je met heel je wezen verlangt dat 9 

alles terecht komt, want je zult het overvloedig zien 10 

gebeuren. 11 

Wat een geluk, wanneer je hart ongecompliceerd is, want je zult 12 

God zien. 13 

Wat een geluk, wanneer je vrede brengt, want God zal je zijn 14 

kind noemen. 15 

Wat een geluk, wanneer je lijdt om te bereiken dat alles terecht 16 

komt, want je hoort bij God thuis.” 17 

 18 

3                    19 

   Mattheus 25, 35-40 20 

Jezus zei:  21 

“Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had 22 

dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. 23 

Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, 24 

Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. 25 

Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. 26 

Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij niet alleen gelaten. 27 

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: 28 

Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten 29 

gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? En wanneer 30 

zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of 31 

naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen we U ziek of 32 

in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? 33 

Dan zal Hij hen ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat 34 
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gij gedaan hebt voor een dezer geringste van mijn broeders, 1 

hebt gij voor Mij gedaan.” 2 

 3 

4 4 

       Marcus 12, 28-32 5 

In die tijd trad een Schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem 6 

de vraag voor: “Wat is het allereerste gebod?”  7 

Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze 8 

met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en 9 

geheel uw kracht. Het tweede is: gij zult uw naaste liefhebben 10 

als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan die twee.” 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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Geloofsbelijdenissen 1 

 2 

1 3 

 4 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 5 

Schepper van hemel en aarde. 6 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 7 

die ontvangen is van de heilige Geest,  8 

geboren uit de maagd Maria,  9 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 10 

is gekruisigd, gestorven en begraven. 11 

Die nedergedaald is ter helle,  12 

de derde dag verrezen uit de doden.  13 

Die opgestegen is ten hemel, 14 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.  15 

Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden 16 

Ik geloof in de heilige Geest, 17 

de heilige katholieke kerk, 18 

de gemeenschap van de heiligen,  19 

de vergeving van de zonden; 20 

de verrijzenis van het lichaam; 21 

en het eeuwig leven. Amen. 22 

 23 

2 24 

 25 

Ik geloof in God, Vader en Schepper. 26 

In Jezus, zoon van de Vader, die Zijn wil volbracht.  27 

In de Geest van de Vader en de Zoon. 28 

Ik geloof in de mens en in een wereld, 29 

waarin het voor alle mensen goed is om te leven. 30 

Ik geloof dat het onze taak is om zo’n wereld te scheppen.  31 

Ik geloof in gelijke rechten voor alle mensen, 32 

in liefde en gerechtigheid, vergeving en vrede. 33 

Dit geloof is pas geloof als het daad wordt. 34 

Daarom zal ik samen met anderen werken voor een betere 35 

wereld, ook als dat veel inspanning van mij vraagt. 36 
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3 1 

 2 

Pastor: Ik zal nooit geloven in het recht van de sterkste,  3 

   in de taal van wapens en geweld. 4 

Allen:  Maar ik wil blijven geloven in het levensrecht  5 

voor ieder mens, in de kracht van vergeving, in de 6 

weldaad van de liefde. 7 

Pastor: Ik zal niet geloven in voorrang van ras, rijkdom en 8 

voorrechten. 9 

Allen: Maar ik wil geloven dat alle mensen, mensen zijn, 10 

voor God en mij gelijk. 11 

Pastor: Ik zal niet geloven dat honger en oorlog 12 

onvermijdelijk zijn en vrede onbereikbaar. 13 

Allen: Maar ik wil geloven in de kleine daden van de liefde, 14 

die steeds een begin zijn van vrede op aarde. 15 

Pastor: Ik durf te geloven in Gods belofte van een nieuwe 16 

hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en 17 

vrede zal zijn en toekomst voor altijd en iedereen. 18 

Allen:  Amen. 19 

 20 

4 21 

 22 

Ik geloof dat ik niet alleen ben, dat u elke dag bij mij bent, God. 23 

Ik geloof dat U mij helpt als ik het moeilijk heb. Ik geloof dat ik 24 

op U kan vertrouwen. 25 

Soms is dat wel eens moeilijk. 26 

Als alles goed gaat vergeet ik wel eens dat U er bent. 27 

Ik geloof dat Jezus ons leert hoe wij samen kunnen leven en 28 

geloven. 29 

Hij heeft dat ook zelf in Zijn leven voorgedaan. 30 

Ik geloof in de Geest van God die ons kracht geeft om goed 31 

voor elkaar te zijn. 32 

Ik geloof dat wij samen Uw kerk zijn om Uw Rijk hier op aarde 33 

waar te maken. Amen. 34 
 35 
 36 


