Doopvoorbereiding

Kind van mensen
Kind van God

Nu dat jij er bent
Als je in mijn ogen kijkt
lijkt de wereld stil te staan
de wind houdt op met waaien
en bevroren is de maan
je bent stralend als de zon
je bent volmaakt, zo naakt en klein
en de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn
Ik wist niet dat ik na een blik
zo veel van je houden zou
maar ik leefde zonder jou
voor zoveel wezenlijke dingen
leek ik blind tot dit moment
en die zijn ineens zo zichtbaar
nu dat jij er bent
Oh, ik hoop dat ik je geven kan
wat jij me geeft
zo lang ik leef…
ik zal onvoorwaardelijk waken aan jouw zij
en ik hoop dat je ooit voelen mag
wat ik nu voel
wat ik bedoel
en wat in woorden niet te vangen is voor mij
Wanneer je in mijn armen ligt
en zo tevreden naar me lacht
lijk ik alles te vergeten
dat daar buiten op mij wacht
alle strijd en alle tranen
alle stille pijn verdwijnt
en de wereld lijkt voor eventjes
normaal te zijn
Trijntje Oosterhuis

juli 2020
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Wie zijn kind
- klein als het is en
zo onmachtig als wat –
ten doop houdt
verplicht het tot niets
en zichzelf tot alles…

Van harte gefeliciteerd!
Als Samen Willibrordusparochie feliciteren wij u
als ouders met de geboorte van jullie kind.
Wij hopen dat het gezond mag opgroeien.
Dat jullie met elkaar gelukkig mogen blijven
en een fijn, gelovig gezin mogen blijven
vormen.
Wij feliciteren jullie ook
met het voornemen jullie kind
te laten dopen.
Dit boekje is bedoeld voor ouders, uit wie nieuw leven is
geboren: een klein wonder, enig en uniek, een nieuw
mensenkind.
Dat mensen geboren worden is telkens opnieuw een
wonderlijk gebeuren, waar je als ouders stil van wordt,
waar mensen ontroerd door raken.
Bij begin van leven is er die grote vraag: Vanwaar komt
het leven?
Als mogelijk antwoord fluisteren we vaak: ‘God’.
Dikwijls is dit de basis om je kind te laten dopen; het kan
ook iets uitdrukken van in een traditie staan, van huis uit
meegekregen.
Dit boekje wil jullie helpen om daarbij voor jezelf stil te
staan ter voorbereiding op de doopviering.
Pastoraal team R.K.Parochie Sint Willibrordus Eersel
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Traditie
Het is een oeroude gewoonte
om kinderen
– wat ouder, wat jonger –
te dopen met water
en te sterken met olie;
vergezeld van een vurige wens,
een oprecht gebed
en een sprekend gebaar.
Om zo het nieuwe leven
en wie of wat het draagt en vult
van harte te vieren –
om deemoedig te tasten naar de Bron
uit wie het geboren is –
om vertrouwen uit te spreken
in tijd en toekomst –
om een weg te wijzen
die zij met ons kunnen gaan.
“Ik doop u met water als teken van nieuw leven.
Maar Hij die na mij komt is veel machtiger dan
ik. Hij zal u dopen met heilige Geest en met
vuur.” (Mattheus 3:11)

Jezus liet zich in zijn tijd als volwassene traditiegetrouw
dopen binnen de (joodse) gemeenschap waarin Hij leefde.
Johannes die Hem toen onderdompelde gaf al aan, dat
gedoopt worden door Jezus en Zijn volgelingen wat meer
zou inhouden: gedoopt worden met heilige Geest en met
vuur is dan ook aangeraakt en begeesterd worden door
God, en zet mensen in beweging…
Dopen is niet alleen ‘water over het hoofd’. Het is ook
met naam en toenaam opgenomen worden in een
gemeenschap van gelovige mensen, nadat ouders en
peetouders (namens en te midden van die gemeenschap)
hun belofte hebben uitgesproken om de dopeling gelukkig
en goed, maar ook gelovig op te voeden.
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Grote woorden…
Wat hiervoor staat zijn misschien allemaal wel heel veel
en grote woorden, en dit allemaal wanneer jullie slechts
het voornemen hebben jullie kindje te laten dopen.
Hieronder nodigen wij jullie zelf uit eens na te denken
over de vraag waarom jullie je kindje willen laten dopen.
Wellicht denken jullie er samen verschillend over. Niet
erg!

Motieven om een kind te laten dopen
Aan jullie om aan te kruisen welke voor jou / jullie de
belangrijkste motieven zijn. Bij nummer 15 en 16 mag je
ook je eigen motivatie verwoorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

om Gods zegen af te smeken
om bij de kerk te horen
omdat het altijd gewoonte is geweest in onze
familie
omdat onze omgeving het wil
om het leven te vieren en te versterken
om te laten zien dat we dankbaar zijn
omdat je katholiek bent
omdat je niet buiten de parochie wilt staan
omdat je hulp van God verwacht
omdat je gehoorzaam wilt zijn aan God
omdat je wilt laten zien, dat het leven meer is
dan we zien in deze wereld
omdat we willen dat onze kinderen gelovige
mensen worden
omdat we binnen de kerkgemeenschap / parochie
thuis horen
omdat het zo'n mooi feest is
omdat …
omdat …
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Wat is katholiek – zijn, christen – zijn?
Om het met woorden van onze tijd te duiden kun je
zeggen: het is ‘a way of life’.
Hoe godsdienstig je bent, hoe religieus, het is met je
dagelijks leven verweven. In wezen heeft ieder mens het
in meerdere of mindere mate in zich. Het is eigen aan
mens-zijn.
Mens-zijn heeft in wezen vier aspecten in zich: elk mens
is een biologisch wezen; je bent man of vrouw met
bepaalde (genetische en andere) eigenschappen. Zo ook
heeft elke man of vrouw behoefte om op een of andere
manier (sociologisch gezien) mensen om zich heen te
hebben; geen mens kan zonder anderen (mensen maken
deel uit van een samenleving hoe dan ook). Een derde
aspect is het economische dat in ieder van ons woont; om
te overleven woon en leef je ergens op onze aardbol. Dat
geeft je meer of minder bestaanszekerheid en
overlevingskansen. Naast deze drie aspecten, constanten
is er nog een vierde: elk mens stelt zich vragen, vragen
naar de zin van het leven: Waarom…? Wat betekent mijn
leven? Hoe kan ik mijn leven inhoud geven? Waar kom ik
vandaan, waar ga ik ooit ergens heen? Dit is de religieuze
dimensie die in meerdere of mindere mate ook in ieder
van ons te vinden is; hierbij horen ook ons religieus en
godsdienstig, soms kerkelijk zoeken. (Bij onze voorouders
was deze component wellicht veel sterker aanwezig; in
onze tijd lijkt het economische aspect meer de overhand
te krijgen).
Alle vier aspecten (biologisch, sociologisch, economisch en
religieus) zitten dus in ieder van ons verweven in onze
manier van in het leven staan, onze ‘way of life’.
Jullie willen je kindje laten dopen. Dat is een religieus,
christelijk, rooms-katholiek gebeuren. Wat heeft dat voor
jullie te maken met bovengenoemde zingevingsaspect?
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Eigenlijk ook de opdracht: ga eens voor jezelf na wat
religie, geloven, katholiek zijn in jouw eigen leven tot nu
toe voor plaats innam (bewust of wellicht een heel stuk
onbewust)? In welke mate maakt het deel uit van jouw
‘way of life’? Dat is misschien best lastig om aan te geven.
Spannender wordt het nog: wat daarvan wil jij, willen
jullie je kind daarvan meegeven, de toekomst tegemoet,
immers bij de doopviering gaan jullie beloven “je kind
voor te gaan in ons christelijk geloven en handelen zoals
jullie geleerd is, en gaan jullie beloven jullie kind te
helpen leren geloven”.
Het is tekort door de bocht om te zeggen: geloven doe je
alleen in de kerk. Geloven doe je ook thuis, op je werk,
binnen de sport of waar dan ook. Inderdaad ook in de
kerk.

Geloven
is een ontdekkingsreis
Geloven, of religieus zijn, begint altijd met verwondering,
je laten raken, stilstaan bij wat er gebeurt. Geloven begint
met vragen naar het geheim achter de dingen. Geloven
heeft uiteindelijk alles te maken met dat grote Mysterie
van leven, dat God wordt genoemd, in onze zoektocht
tegenwoordig Iets genoemd… ‘er moet Iets zijn’…
Wanneer ouders geen oog hebben voor de schoonheid van
het leven, voor het goede, maar ook voor onrecht, dan zal
hun kind dat van hen niet leren. Het zal niet vragen naar
het waarom en er ook niets van leren. Wellicht dat het
kind dat op zijn of haar levensweg dan wel ontdekt en
leert bij anderen.
Nu is leren geloven iets anders, dan het geloof leren (dat
is waar we je als parochie bij willen en kunnen helpen).
Ook dat laatste is belangrijk, want je moet toch ook iets
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weten van je geloof, maar daaraan gaat leren geloven
vooraf. Wie als gelovige, met alle twijfel, die daarbij
hoort, niet begint zijn of haar kind verwonderd te leren
staan, vergeet het fundament te leggen voor ooit een
volwassen geloof.
Dat klinkt allemaal heel zwaar, maar in de praktijk – het
leven van alledag – gaat dat, net als met zoveel andere
dingen, bijna ongemerkt. Geloven is geen kwestie van
studeren, maar van ervaren, je aangesproken voelen…
‘Gelovig’ opvoeden is dus ‘gewoon’ opvoeden!

Geloven thuis
In de opvoeding van je kind geef je door wat jij, jullie
belangrijk vinden in jullie leven.
Stel , je hecht er grote waarde aan dat je kind opgroeit
met respect voor de natuur om ons heen. Dan trek je er
zo vaak mogelijk op uit, naar de bossen, de heide. Je laat
je kind zien hoe mooi alles is. Je vertelt hoe bomen en
paddenstoelen en vogels heten en legt uit dat je niet
zomaar alles mag plukken.
Hetzelfde geldt voor de religieuze waarden die jij
belangrijk vindt. Religie betekent letterlijk
‘verbondenheid’. Je wilt je kind iets meegeven van dat
‘Iets’ dat, die jij vermoedt en wellicht God noemt.
Vaak wordt bij gelovige opvoeding gedacht aan
nadrukkelijk gelovige dingen, zoals je kind verhalen
vertellen over God en Jezus, samen in de kinderbijbel
lezen, samen naar een viering gaan, samen bidden. Dat is
het allemaal óók. Maar gelovige opvoeding gebeurt ook
stilletjes en vanzelf thuis. Denk maar aan de
boswandeling. Aan de liefde die je voelt voor je kind, en
de aandacht waarmee je ervoor zorgt. Gelovig opvoeden
heeft veel te maken met je kind gevoelig maken voor het
verwonderlijke, het geheimzinnige, dat wat soms boven
het alledaagse uitstijgt, en genoemd wordt het heilige
(Hele) van het leven.
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Op de website www.geloventhuis.nl kun je hiervoor de
nodige handvatten vinden om met je kind te (gaan) doen.
Het begint met sfeer.
Als je bij iemand de huiskamer of keuken binnenloopt,
voel je je soms meteen thuis of niet. Als je gevraagd
wordt hoe dat komt, zeggen we vaak: ‘Het heeft te maken
met de sfeer die hier hangt.’
Als we het hebben over een religieuze sfeer scheppen
thuis, dan spreken we van een sfeer van liefde,
gastvrijheid, geborgenheid, openheid, een sfeer waar
fouten gemaakt mogen worden en weer vergeven, een
sfeer van je zogezegd gedragen weten door God.
Grote woorden, die duidelijk worden in de gewone dingen
van alledag. In de aandacht voor je kind. In het voorbeeld
dat je voorleeft (kinderen horen en voelen echt alles
feilloos aan; iets is ‘niet des kinds’ bestaat nauwelijks!).
Hoe je omgaat met feestjes – het leven vieren. Welke
televisieprogramma’s er bij jullie gekeken worden. Hoe je
thuis praat over andere mensen….
De website ‘Geloven thuis’ kan jullie hierbij ondersteunen.
Rituelen en gebruiken.
Echt belangrijke gebeurtenissen laten mensen niet zomaar
aan henzelf voorbijgaan. We willen van tijd tot tijd ons
leven vieren en gedenken.
Wij leven in verschillende ritmes. We kennen het ritme
van een mensenleven, met zijn groei van baby naar
volwassene. Daarin zijn veel markeringsmomenten zoals
verjaardagen, een huwelijk of overlijden van een dierbare.
We kennen het ritme van het jaar, van seizoenen, met
zijn feesten en gedenkdagen. We kennen ook het ritme
van een schooljaar. Zo ook van het kerkelijk jaar met zijn
bijzondere dagen. En natuurlijk het meest bekende ritme,
dat van de dag: opstaan, naar kinderdagverblijf of school,
eten, slapen enzovoort. Binnen dat dagritme zijn er
momenten die als het ware vanzelf om een ritueel vragen.
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Die rituelen doe je vaak al. Denk maar aan het ritueel van
het naar bed brengen van je kind. Een overgangsmoment
van de dag naar de nacht, van het licht naar het donker.
Een ritueel kan je kind helpen die overgang te maken. Je
kunt dan denken aan het voorlezen van een verhaal. Of
aan het samen terugkijken op de dag die achter je ligt.
Soms ontstaat daar het eerste onbevangen bidden; iets
wat je daarna vaak bewust of onbewust je leven lang blijft
doen. (Dit moet je maar eens voor jezelf nagaan nu je dit
leest.)
Rituelen markeren momenten in het gewone ritme.
Daarbij gebruiken we gebaren. We doen iets, we
handelen. We gebruiken er voorwerpen bij en we zeggen
of zingen een woord. Kijk maar eens wat we allemaal
doen met een verjaardag. Er zijn veel mensen, jong en
oud, die op 4 mei de vlag halfstok uitsteken. Dat doen ze
niet zomaar.
Of iets van een heel andere orde: met elkaar even stil zijn
of bidden voor je aan tafel gaat. Een kerststal plaatsen in
huis als het kerstmis wordt. Ergens een kruisje hangen.
Een kaarsje aansteken, eventueel bij een foto.
Rituelen en gebruiken tillen je even uit boven het normale
van de dag.
. Welke rituelen hadden jullie in het gezin waarin je opgroeide?
. Welke van die van huis uit meegekregen rituelen heb je
nu nog?
. Welke symbolen in onze kerkelijke traditie spreken jou
bijzonder aan?
Verhalen om in te leven
Altijd hebben mensen elkaar verhalen verteld. In verhalen
geven wij door wat wij belangrijk vinden, leer je ook de
wereld en het leven kennen. Bepaalde waarden en
levenswijsheden dragen we op deze manier over aan de
volgende generatie. Verhalen hebben te maken met je
identiteit als volk, als kleine groep, als religieuze groep. In
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de verhalen zeg je als het ware: “Dit zijn wij, en zo doen
wij dat.”
Mensen vertellen elkaar verhalen om greep te krijgen op
het leven en er orde in te scheppen. Dat begint al met
heel kleine kindjes waar je een prentenboek aan voorleest
(en waarbij je hetzelfde boek telkens opnieuw moet
voorlezen – het kind raakt thuis in wat het ziet en hoort
en maakt het zich (on)bewust eigen). Goede verhalen
kunnen kinderen meeslepen (bovendien ontstaat er een
intensere relatie tussen degene die voorleest en het kind,
ouder en kind). Ze worden als het ware zelf onderdeel van
het verhaal, ze doen er zelf in mee, het prikkelt hun
fantasie en creativiteit. Overigens kan dit ook gelden voor
het zien van films etc. op T.V., waar je als ouder dan
samen naast je kind naar kijkt.
Bijbelverhalen hebben alle kenmerken van ‘gewone’
verhalen. Alles wat we kunnen zeggen over verhalen,
geldt ook voor verhalen uit de Bijbel. Toch gaan we daar
vaak anders mee om. En dat hoeft niet! In de christelijke
traditie is de Bijbel een heilig boek. En dat maakt het
blijkbaar voor mensen toch weer anders. Bijbelverhalen
zijn geschreven door gelovige mensen die intens met God
omgingen en zo verhalen schreven over God met de
mensen en ook omgekeerd hoe mensen met God
omgingen. De verhalen zijn voor mensen een bron van
geloof. Ze vertellen op zeer vele en verschillende
manieren over het verbond dat er zo is ontstaan met God
en mensen.
Net als bij gewone verhalen dus willen we graag iets
doorgeven van onze traditie, van datgenen wat ons tot
gelovige mensen maakt, zoekende gelovigen vaak. Daar
is niks mis mee! Op de websites www.geloventhuis.nl,
www.samueladvies.nl en www.kinderwoorddienst.nl kun
je hierover veel meer lezen. Niet alleen interessant ten
behoeve van je kind, maar wellicht ook voor jezelf.
. Lees je wel eens in de bijbel, of heb je dat gedaan?
. Heb je een favoriet Bijbelverhaal? Heb je er steun aan?
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. Wat betekent de Bijbel voor jou en jouw geloven?
. Wat is voor jou de belangrijkste reden om Bijbelverhalen
voor te lezen aan je kind?
Lees de verhalen uit een kinderbijbel eerst voor jezelf.
God, een woord, een relatie…
In het voorgaande is al gesproken over God en Jezus. We
vinden het vaak moeilijk over God te praten, voor onszelf
en met kinderen. We voelen ons er wat verlegen mee. Als
we over God praten, gebeurt dat vaak aarzelend en
twijfelend. We zoeken naar woorden en beelden die iets
weergeven van hoe wij God ervaren. Heel vaak geven we
ons zoeken weer met het woordje Iets.
Het is ook niet zo eenvoudig. Het is net als met de
woordjes wind en liefde. De wind kun je niet zien; wel dat
het waait. Zo ook liefde. Je kunt wel zien dat mensen
verliefd zijn. Liefde zelf zie je niet. Zo is het eigenlijk ook
met God. Iets van God wordt door heel veel mensen in
verbinding gebracht met het wonder van leven in de
natuur. De geboorte ook van een kind wordt vaak als
wonder van leven ervaren; dat heeft iets te maken met
het mysterie van het leven, ook wel God genoemd. In de
verhalen van de Bijbel wordt God ter sprake gebracht.
Daarin is Hij te vinden. Zelfs van Jezus wordt gezegd dat
Hij God is: Zoon van God en tegelijkertijd ook
mensenkind. “Als er een God is”, zeiden de eerste
Christenen, “dan kun je Hem kennen in Jezus, die Man
van Nazareth, Hij deed dingen die gewone mensen niet
kunnen doen. Hij deed mensen verwonderd in het leven
staan”. Die verhalen over Hem schreven ze op in wat nu
de Bijbel heet.
God is ook te vinden in de kerk: huis van God en huis van
mensen.
Hoe kun je God ter sprake brengen met je kind?
Kinderen voelen vaak niet diezelfde verlegenheid als wij,
maar kunnen juist heel directe vragen aan je stellen over
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God en Jezus en de heilige Geest. Maar dat zal alleen
gebeuren als ze jou wel eens over God horen praten, al is
het maar terloops of onbewust.
. Kun je omschrijven hoe jouw beeld van God eruitziet?
. Is dit het beeld dat je je kind wilt meegeven?
Gaandeweg bidden…
Hierboven kwam al ter sprake het onbevangen bidden dat
ontstaat bij het slapen gaan, en dat veel mensen hun
leven lang op een of andere manier blijven doen. Je kunt
je afvragen: wat is bidden? Het meest eenvoudige
antwoord is: praten met God. In al zijn eenvoud is dit
antwoord in ieder geval voor een deel juist. Bidden heeft
veel te maken met aandacht: voor jezelf, voor je
medemens, aandacht voor wie God is, voor de wereld.
Bidden is een inkeer in jezelf in relatie tot wat buiten
jezelf is. Het is een tot stilte komen, jezelf leegmaken om
ruimte te maken voor God, wat God bedoelt.
Grote woorden! Maar je kunt het gewoon doen, en doet
het vaak ook terloops, bewust en of onbewust.
Mensen bidden om verschillende redenen. Om steun en
kracht te vinden in moeilijke tijden. Om dankbaarheid uit
te spreken voor de goede dingen die ze ervaren. Om rust
en stilte, om te onthaasten… Maar ook om kwaadheid te
uiten, twijfels over geloof en onmacht bij onrecht…
Bidden kun je leren. Iedere mens zal een eigen vorm van
contact met God ontwikkelen. En in verschillende fasen
van je leven kan die relatie tot God er anders uitzien. Je
kunt je kind – voor zover dat nog nodig is (het kind leert
het eerste bidden in zijn of haar omgang met zijn of haar
knuffel waar heel het leven mee wordt gedeeld!) – helpen
in het ontwikkelen van die gebedspraktijk voor zijn of
haar latere leven. De beste manier voor een kind om het
te leren is de manier waarop jij het als ouder voordoet. De
websites hierboven genoemd kunnen je wellicht hierbij
helpen. Als je je kind wilt leren bidden (en dat gebeurt
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bijvoorbeeld bij de voorbereiding op de Eerste Communie
en later bij het Vormsel) krijg je eigenlijk de vraag terug:
bid ik zelf wel eens en hoe dan? Wat doet het met mij?
. Bid je wel eens?
. Zo ja, op welke manier? Tot wie bid je?
. Wat betekent het in jouw leven?

Dopen… waarom en hoe?
Als mensen een kindje hebben gekregen zijn ze vaak nog
lang stil van verwondering. Dankbaarheid voor het nieuwe
leven maakt je intens gelukkig. Je kunt er als ouders (of
een van beide) voor kiezen om aan je kind een gelovige
opvoeding mee te geven. Bovenstaande kan je hierbij
helpen. Je kunt er bovendien voor kiezen om dit te laten
beginnen met de viering van de doop. Op bladzijde 4 heb
je kunnen aangeven wat jouw, jullie motieven eventueel
zijn. Als kerk vieren we in elk geval dat jullie kind een
kind van mensen is, maar ook een kind van God. En dat
vieren we met een teken, een sacrament. De doop is zo’n
sacrament.
Een sacrament zou je kunnen omschrijven:
- in Jezus’ naam samen
(want we komen als mensen, christenen samen)
- vieren
(met woorden, verhalen en gebruiken)
- van een belangrijk gebeuren in ons leven
- om het onvergetelijk te maken
(er bij stil staan en dieper tot je laten doordringen)
- en er kracht uit te putten om verder te leven.
Sacramenten bemiddelen, vormen een soort brug,
verbinding tussen mensen en de Onnoembare, die wij God
noemen. In woord, gebaar en teken worden mensen met
God verbonden in de hoop dat het hen goed doet voor
hun verdere leven.
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Zolang kinderen er nog niet aan toe zijn die brug
zelfstandig te vinden, zoeken ouders die voor hen, immers
zij gunnen hun kind het beste. Jullie kindje laten dopen
schept dan ook verplichtingen voor jullie als ouders. Het is
niet alleen water over het hoofd, maar ook het uitspreken
van een belofte door de ouders en peetouder(s). Het gaat
daarbij over de (geloofs-)opvoeding van het kind.
Peetouder
Bij de doopviering zijn behalve de dopeling ook de ouders,
peetouder(s), pastor en eventuele andere
belangstellenden aanwezig. Omdat de dopeling – vaak
nog heel klein – niet voor zichzelf kan spreken, doen de
ouders en peetouder(s) dit.
Als ouders een kindje verwachten dat ze ook willen laten
dopen, wegen ze meestal heel goed af, wie ze zullen
vragen om peter en of meter te zijn, peetouder dus. Het is
vaak een bijzondere uitverkiezing als men gevraagd
wordt. Als ouders heb je blijkbaar vertrouwen in hen, en
laat daardoor merken, dat je je kind op een bijzondere
wijze ook een stukje toevertrouwt aan de zorgen van de
peetouder(s).
Officieel hoeft er bij het ‘sacrament van de Doop’ maar
één peetouder te zijn. Van hem of haar wordt verwacht
dat hij of zij rooms katholiek, christen is. Er mogen meer
peetouders zijn.
Peter en meter zijn de ‘officiële’ doopgetuigen, die ook
met name vermeld worden in het doopboek van de
parochie, nadat ook zij hun belofte hebben uitgesproken.
Je kunt er nog meer betekenissen aan geven – sommige
peetouders worden ook als voogd van hun petekind
aangesteld; dit moet overigens bij de notaris gebeuren! –
maar in wezen gaat het allereerst om het volgende:
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Een kind groeit op binnen het gezin, maar ook in een
grotere gemeenschap van mensen; dat heeft invloed op
het kind. Geloven leer je niet alleen thuis, maar ook in die
gemeenschap, o.a. de geloofsgemeenschap, de parochie.
De peetouders zijn degenen, die van meet af aan op een
bijzondere manier betrokken zijn en worden bij hun
petekind. Een of meerdere mensen van wie het kind mag
zeggen: bij jou kan ik met alles terecht; indien nodig
neem jij het – in alle redelijkheid - voor me op.

De Doopviering zelf
Voor de viering kun je gebruik maken van het
liturgieboekje dat wij als parochie aanbieden; het is te
vinden op de website van de parochie (waar ook heel veel
andere informatie over onze geloofsgemeenschap Sint
Willibrordus te vinden is) www.samenwillibrordus.nl.
In dit boekje vind je achterin een bijlage. Daar kun je nog
een keuze maken voor welke schriftlezing en welke
geloofsbelijdenis jullie willen gebruiken tijdens jullie
viering.
Tijdens de doopviering kan het zijn dat er meerdere
kinderen gelijktijdig gedoopt worden. Je weet dat
uiteraard van tevoren.
Je kunt dit boekje ook hanteren als leidraad voor het
samenstellen van je eigen viering. Je moet dat dan in
overleg doen met de voorganger van jullie doopviering.
Tijdens de doopviering worden alle aanwezigen welkom
geheten in de kerk. Er is de gelegenheid voor jullie als
ouders om te verwoorden waarom jullie je kind willen
laten dopen. Vaak is dankbaarheid een van de
argumenten; derhalve wordt er een dankgebed
uitgesproken door de pastor of jullie als ouders, of
eventueel alle aanwezigen (iedereen kan over een
doopboekje beschikken).
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Voor jullie kind hebben jullie een naam bedacht. Vaak
krijgt het meerdere namen, zogenaamde doopnamen bij
het begin van zijn of haar leven. Bij die roepnaam en
eventuele andere namen staan we stil, immers daarin en
daarmee wordt dit mensenkind zijn of haar leven lang
gekend. Het drukt ook iets uit van uniciteit. Met deze
naam is dit kind dan ook bekend bij God. Hiermee wordt
het ook ingeschreven in het doopregister, ingeschreven
als christen, als lid van de rooms-katholieke kerk.
Daarna lezen we een kort verhaal uit de Bijbel om
daarmee aan te geven - dat is ook wat we tijdens de doop
vieren - dat dit kind van mensen ook kind van God is.
Vervolgens bidden we als aanwezigen voor ieder en alles
wat ons bezig houdt nu we samen zijn onder het dak van
God, in het huis van mensen, de kerk.
Zoals al eerder aangegeven: dopen is niet alleen maar
water over het hoofd. Het is ook het uitspreken van de
intentie waarom jullie je kind laten dopen. Vandaar dat in
elke doop de doopbelofte uitgesproken moet worden door
de ouders (het kind is vaak nog te klein), in aanwezigheid
van de peetouder(s) en alle andere aanwezigen (in wezen
vertegenwoordigen allen de plaatselijke
geloofsgemeenschap, de wereldwijde RK kerk).
Die belofte wordt nog eens onderstreept met een gebaar,
een ritueel van de handoplegging, als teken van wat er
met dit kind ook gebeurt: wij houden het ten alle tijden de
hand boven zijn of haar hoofd en hebben het gelovig
vertrouwen dat God dat ook zal doen.
Gedoopt worden is dus ook opgenomen worden in de
geloofsgemeenschap. Die staat ergens voor. Dat wordt
door alle aanwezigen die daarachter kunnen staan
uitgesproken in de geloofsbelijdenis.
Vervolgens vindt de doop zelf plaats.
Eerst met water. Water is het oersymbool van alle leven.
Zonder water gaat alles dood. Water is zuiverend, het
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reinigt. Door het doopwater worden we tot nieuw leven
gebracht, een leven met Jezus Christus. Met een
doopschelp met daarop de naam van jullie kind wordt er
water over het hoofd van het kind gegoten onder de
woorden ‘Ik doop je in naam van God, de Vader, de Zoon
en de heilige Geest’. Het zijn de woorden die ook
uitgesproken worden bij het maken van een kruisteken, in
wezen een samenvatting van de geloofsbelijdenis.
Daarna vindt de zalving plaats met chrisma, olie
(Christusolie kun je zeggen). Olie verzacht, beschermt,
geneest, dringt overal in door, maakt soepel. Een dopeling
wordt gezalfd met chrisma om aan te geven dat het
geroepen wordt bij Christus (de Gezalfde) te horen en in
zijn geest, zijn voetspoor te leven. Dus verder als christen
door het leven gaat.
Het derde element van het doopritueel is het ontsteken
van een doopkaars aan de Paaskaars. De viering van de
doop is ook een overgangsritueel naar ‘verlicht’ door het
leven gaan als mens: in het voetspoor leven van Jezus,
die gezegd heeft ‘Ik ben het Licht in deze wereld’ – dat
symboliseert ook de Paaskaars. Het is een uitdrukking van
zelf licht zijn, het licht zien, lichtpuntje zijn voor anderen,
waakzaamheid, warmte, hoop. Eventueel kun je eerst
jullie huwelijkskaars ontsteken aan de Paaskaars en
daarmee het licht doorgeven aan de doopkaars als teken
dat jullie zelf dit alles aan je kind willen meegeven. De
mogelijkheid bestaat dan ook de andere aanwezige
kinderen een lichtje aan te reiken (vaak doen we dat pas
van wege gevaar tegen het einde van de viering, bij het
beeld van Maria).
De doop zelf kan worden afgerond met het aanreiken van
het doopkleed (soms is dat in families aanwezig en wordt
het ritueel overgedragen van de ene op de andere
generatie). Het is een wit kleed als teken van nieuw
leven, het nieuwe begin van gelovig in het leven staan in
het voetspoor en de geest van Jezus. (De traditie van het
doopkleed stamt uit de tijd, dat volwassenen gedoopt
werden door totale onderdompeling en vervolgens uit het
water traden)
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Met het effeta gebed bidden we in de geest van Jezus, die
mensen aanraakte, dat dit kind ‘open’ in het leven mag
staan, en dat er zegen mag rusten op zijn of haar leven
(iemand zegenen is iemand het beste toewensen).
We sluiten de viering af met het bidden van een Onze
Vader (en bij het beeld ook van Maria, maar dat hoeft niet
per se een Weesgegroet).
Vervolgens hangen we de doopschelp op te midden van
de andere schelpen. Deze blijft hier een jaar hangen en
kan na een aantal maanden worden afgehaald. Jullie
worden hiervoor te zijner tijd door het pastoraal team
uitgenodigd op het parochiecentrum.
Na afloop van de viering mogen jullie de doopkaars (door
de parochie aangeboden; je mag eventueel ook kiezen
voor een eigen aan te schaffen of gekregen kaars) en de
doopoorkonde mee naar huis nemen.
Wij wensen jullie uiteraard nog een aangenaam samenzijn
thuis en vooral een mooie en ook gelovige toekomst
samen!

Gedoopt…! Nat voor het leven!
Uit bovenstaande mag wel duidelijk zijn geworden, dat
dopen niet vrijblijvend is. Het ‘verplicht’ jullie ouders tot
een stukje geloofsopvoeding van jullie kind. En we
vertrouwen er op dat het jullie ook lukt wanneer jullie je
leven serieus nemen. Ook onze bisschoppen roepen jullie
daartoe op. Bisschop de Korte zei het zo: ‘Graag nodig ik
alle gedoopte mensen van ons bisdom uit hun
verantwoordelijkheid te nemen en hun steentje bij te
dragen aan de opbouw van onze katholieke
geloofsgemeenschap.’
Vrede en alle goeds op jullie levensweg, en welkom
in onze Samen Willibrordus geloofsgemeenschap!
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Je bent geen bezit
we hebben jou niet
je hebt ons
om je te leiden
te beschermen
te bewaren voor angst
om je te zeggen
dat we niet bang zijn
als het onweert
om met je te zingen in de nacht.
Je hebt veel te vragen:
Als je naar God vraagt
vertellen we je van Jezus.
Als je naar de dood vraagt
vertellen we van het leven.
Vraag je waar je vandaan komt
dan zullen we zeggen:
uit de wereld van de liefde.
Je bent er, je bent erbij.
Je gaat dood, zo zeker als je geboren bent.
Je krijgt tijd mee zolang als het duurt
en dan ben je weer even ver van huis
als voor die tijd.
Daarom
wees gelukkig
ga er op uit,
gebruik je handen
geef je ogen de kost,
zet je oren wijd open
haal je hart op
want kort is de tijd.
Je bent een levend wonder,
geboren uit Gods hand
en uit onze liefde!
Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop,
een onvoltooide wens.
Jij was een droom van geven en ontvangen,
geheim van eenheid tussen God en mens…
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