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worden ingevuld. De viering zal nog meer een betrokken viering worden, 

als deze goed voorbereid is. Mensen kunnen bepaalde teksten voorlezen. Er 

kan samen worden gezongen. Ook kinderen kunnen erbij worden betrokken 

door b.v. de doopschaal vast te houden of mee de doopkaars aan te maken 

of zelf hieraan een kaars aan te maken.  

Bij de doopvoorbereiding worden ook afspraken gemaakt over de doopvie-

ring.  
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HET HEILIG DOOPSEL 

VAN N.  

 
BEGROETING 

Hier kan eventueel een openingsgedicht worden voorgelezen (evt. zie 

bijlage 1). 

 

NAAMGEVING (alternatief blz. 10-11) 

 

P:  Welke naam/namen hebt u aan uw kind gegeven? 

Oud:  N. 

P:  Mogen deze namen geschreven staan in het boek des levens en 

gegrift in de palm van Gods hand. 

 

P:  Wat vraagt u voor N. van de Kerk van God? 

Oud:  Het doopsel. 

 

  

BELOFTE VAN DE (PEET)OUDERS (alternatief blz. 11-12) 

 

P:  Beste ouders, u vraagt aan de Kerk het doopsel voor uw kind. De 

Kerk verwacht van u dat u uw kind opvoedt in het geloof en 

hem/haar leert leven naar Gods geboden volgens de woorden van 

Christus: "Gij zult de Heer, uw God, boven alles beminnen en uw 

naaste als uzelf." Wilt u deze taak op u nemen? 

 

Oud:  Ja, dat willen we. 

 

P:  Ouders, door u zijn peter en meter 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, peter en meter: bent u bereid de ouders in 

hun taak bij te staan? 

Peter en meter: Ja, daartoe zijn wij bereid.  
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HET KRUISTEKEN (alternatief blz. 12) 

P:  N., als teken van onze zorg en als teken ook dat je mag rekenen op 

Gods zorg en zegen maken wij een kruisje op je voorhoofd, het teken van 

onze Verlosser. De gemeenschap van Jezus Christus neemt jou graag in 

haar midden op.  

Moge alle goeds je ten deel vallen op je levensweg. God zij met je. 

  

(De bedienaar geeft in stilte de dopeling het kruisteken op het voorhoofd en 

na hem de ouders en de peter en meter, en eventueel de aanwezige 

kinderen) 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 (men kan ook kiezen uit bijlage 2) 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Marcus.  (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. Zo spreekt de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

KORTE TOESPRAAK 

 

VOORBEDE 

(men kan ook kiezen uit bijlage 3) 

De bedienaar leidt de voorbede in. 

Iemand van de familie kan dan de voorbeden lezen. 

P:  Broeders en zusters, laat ons samen bidden voor N., die de genade 

van het doopsel gaat ontvangen, voor de ouders, de peter en meter, voor 

allen die gedoopt zijn. 

   

 

L: God, wij zijn U dankbaar dat U door deze doop Uw hand op dit kind wilt 

leggen. Geef dat ... mag uitgroeien tot een mens die kan liefhebben, die 
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zijn/haar leven kan delen met andere mensen, en hierin vreugde kan 

beleven tot geluk van velen. 

Laat ons bidden: 

 

L: God, wij zijn gelukkig met ..... Wij willen hem/haar al onze zorg geven, 

de warmte van ons huis, de geborgenheid van onze liefde. Laat hem/haar 

gezond en gelukkig opgroeien. Geef dat wij hem/haar nooit echt 

teleurstellen.  

Laat ons bidden: 

 

L: God wij weten dat ook moeilijkheden dit kind niet bespaard zullen 

blijven en dat menselijke zwakheid ook hem/haar is ingeboren. Geef ons bij 

alles een groot vertrouwen, geduld en wijsheid. Wij vragen dat .... altijd de 

goede weg mag vinden in 't licht van Christus. 

Laat ons bidden: 

 

L: God, wij bidden u ook voor de kinderen die niet in liefde ontvangen 

worden, of die niet met vreugde worden verwacht. En voor de kinderen die 

moeten opgroeien temidden van spanningen, geweld of armoede. Heer, help 

ons de aarde bewoonbaar te maken voor alle kinderen van alle mensen.  

Laat ons bidden: 

 

L: Heer, laat deze gemeenschap de kracht en moed opbrengen om nu en in 

de toekomst een steun te zijn voor allen die zoeken. Geef dat ook wijzelf 

deze gemeenschap mee opbouwen en actief hieraan deelnemen. 

Laat ons bidden: 

 

 

Hierna worden de heiligen aangeroepen. De bedienaar zal hier uitleggen 

welke patroonheilige het kind heeft. Dit aan de hand van de roepnaam of 

een van de doopnamen.  

 

P: Heilige Maria, Moeder van God, A: wees onze voorspraak. 

     Heilige Johannes de Doper,     A: wees onze voorspraak. 

     Heilige Jozef,      A: wees onze voorspraak. 

     Heilige Petrus en Paulus,  A: wees onze voorspraak. 

     Alle heiligen van God,  A: wees onze voorspraak. 
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HANDOPLEGGING, GEBED EN ZALVING (alternatief blz. 12) 

Ten teken dat de dopelingen sterk en krachtig worden gemaakt in de strijd 

tegen het kwaad en doordrongen worden van Gods heilige Geest. 

 

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 dat de verleiding van de 

wereld zal ondervinden en zal moeten vechten tegen het kwaad: 

behoed hem/haar voor al wat kwaad en onmenselijk is, door de 

kracht van het lijden, sterven en verrijzen van uw Zoon; geef 

hem/haar de genade van uw Gezalfde en blijf hem/haar op 

zijn/haar levensweg begeleiden. Door Christus onze Heer. Amen.  

  

De kracht van Christus, de Heiland, moge jou sterken. Als teken 

daarvan zalf ik jou met de olie, in de naam van onze Heer, de 

Gezalfde, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

 Allen:  Amen. 

   

De dopeling wordt nu met de olie van de geloofsleerlingen gezalfd op het 

voorhoofd. Daarna legt de bedienaar het kind in stilte de hand op het 

hoofd. Hierna leggen ook de ouders, de peter en meter een hand op het 

hoofd van de dopeling, die stap voor stap zal worden binnengeleid in het 

geloof. 

   

ZEGENING EN AANROEPING VAN GOD OVER HET WATER 

Bij de doopvont herinnert de bedienaar de aanwezigen aan Gods wonder-

baar besluit, dat Hij de mens wil heiligen en redden door het water.  

 

P:     Goede Vader, uit de doopvont hebt Gij levend water naar ons laten 

stromen en ons leven vernieuwd. 

Allen:  Gezegend zijt Gij God. 

 

P:    Gij laat allen die uit water en geest zijn gedoopt, samenkomen als 

 één volk in Jezus Christus, uw Zoon. 

Allen:  Gezegend zijt Gij God. 

 

P:    Gij bevrijdt ons door uw Geest van liefde die in ons woont, en 

schenkt ons uw vrede. 

Allen:  Gezegend zijt Gij God. 
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P:   Gij kiest U een volk om in de wereld en voor alle naties te getuigen 

van de blijde boodschap van uw Gezalfde, Jezus onze Heer. 

Allen:  Gezegend zijt Gij God. 

 

P:    Wil dit water zegenen waaruit N. herboren zal opstaan en schenk 

het eeuwig leven aan hen allen die Gij geroepen hebt in het geloof 

van de kerk tot het bad van de wedergeboorte. Door Christus onze 

Heer 

Allen:  Amen. 

 

BELOFTE EN GELOOFSBELIJDENIS 

 De ouders, peters en meters verklaren opnieuw dat zij willen afzien van 

kwaad en onrecht en belijden hun geloof in Jezus Christus (alternatief zie 

bijlage 4).  

 

P:   Zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om in 

vrijheid te leven als kinderen van God ? 

Ouders, peter en meter: Ja, dat beloof ik. 

 

P:  Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht zodat 

het kwaad zich niet van u meester maakt ? 

Ouders, peter en meter: Ja, dat beloof ik. 

 

P:  Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen ? 

Ouders, peter en meter: Ja, dat beloof ik. 

 

P:  Geloven jullie in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 

aarde?  

Ouders, peter en meter: Ja, ik geloof. 

 

P:  Geloven jullie 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 Gods 

rechterhand?  

Ouders, peter en meter: Ja, ik geloof. 

 

P:  Geloven jullie 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 eeuwige leven? 
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Ouders, peter en meter: Ja, ik geloof. 

 

P:  Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met 

overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer. 

Ouders, peter en meter: Amen. 

 

DOOPSEL (alternatief blz. 12-13) 

De bedienaar nodigt het ouderpaar uit om met hun kind naar de doopvont 

te komen. Hij stelt hen de volgende vraag. 

 

P:  Willen jullie dat N. wordt gedoopt in het geloof van de Kerk dat wij 

zojuist hebben beleden? 

Ouders: Ja, dat willen wij. 

 

De bedienaar doopt het kind met de woorden:  

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

 

Hierna kan iemand een doopgedicht voordragen (zie ook bijlage 5). 

 

 

ZALVING NA HET DOOPSEL (alternatief blz. 14)  

Ten teken dat de gedoopte deel heeft aan het leven van Christus en door 

zijn Geest wordt bezield.  

De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die je 

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 de Gezalfde moge 

ook jij je geroepen weten om de liefde van God te beleven en door 

te geven. 

Allen:  Amen. 

Daarna zalft hij in stilte de gedoopte met chrisma op de kruin. De gedoopte 

ontvangt nu het merkteken van de gelovigen. 

 

OVERDRACHT VAN HET DOOPKLEED (alternatief blz. 14)  

N., je bent bekleed met Jezus Christus en een nieuwe mens 

geworden. Moge dit witte kleed het teken zijn van wat je bent 

geworden: kind van God. 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 (alternatief blz. 15) 

Een van de (peet)ouders ontsteekt een doopkaars aan de paaskaars. 

P:  Ontvang het licht van Christus.  

 

Beste ouders, peter en meter, aan u de taak dit licht brandend te 

houden. Zorgt ervoor dat N., die door Christus is verlicht, blijft 

leven in dit licht, en in zijn geloof volhardt. Dan zal hij/zij bij de 

komst van de Heer, met alle heiligen Hem tegemoet gaan en een 

plaats vinden in Gods woning. 

  

EFFETA (alternatief blz. 15) 

De bedienaar raakt met zijn duim de oren en de mond van de gedoopte aan 

met de woorden: 

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 

 

GEBED DES HEREN 

 

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. Amen. 

 

Toewijding aan Maria 

Staande voor het Mariabeeld wordt het pasgedoopte kind aan de zorgen 

van Maria toevertrouwd. Men kan ook een tekst kiezen uit bijlage 6. 

Maria, Moeder van Jezus. U weet, wat het zeggen wil nieuw leven 

te ervaren en zich te verheugen over de geboorte van een kind. Uit 

eigen ondervinding kent U de vreugde maar ook de zorg dit met 

zich meebrengt. Als moeder van Christus, de Heer, wilt U een 

moeder zijn voor allen, die in Hem geloven en zijn weg willen 

gaan. Daarom zijn wij hier met N. bij U. Gij moeder met het grote 
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hart, draag zorg voor N.. Beveilig hem/haar tegen alle gevaren naar 

ziel en lichaam; help hem/haar de onschuld van het heilig doopsel 

te bewaren gedurende zijn/haar hele leven; en wees een voorbeeld 

voor de ouders in de levenskunst van het liefhebben.  

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.  

 

Hier kan met een slotgedicht voorlezen (zie ook bijlage 7). 

 

ZEGEN EN WEGZENDING (alternatief blz. 16) 

P: De Heer, de almachtige God, heeft ons zijn Zoon geschonken,die 

geboren is uit de maagd Maria. Door Hem geeft Hij troost en 

vreugde aan alle ouders, omdat zij weten, dat voor hun kinderen het 

eeuwige leven is weggelegd. Hij moge deze ouders met hun kind 

zegenen, dat zij zo dankbaar en gelukkig mogen blijven als op dit 

ogenblik, in Christus Jezus, onze Heer. 

Allen:  Amen. 

 

P:  En zegene u allen de almachtige God, Vader, Zoon en heilige 

Geest. 

Allen: Amen. 

P:  Gaat nu allen heen in vrede. 

Allen:  Wij danken God. 

 

Ofwel: 

P: Wij hebben gehandeld naar het woord van Jezus Christus, Gods 

Zoon. We hebben N. gedoopt en gezalfd in Gods Naam. Moge Hij 

hem en ons allen nabij zijn met zijn goedheid en zijn liefde. En 

mogen wij op onze beurt zijn liefde doorgeven. Daartoe zegene ons 

de almachtige God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.   

Allen:  Amen. 
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ANDERE KEUZE TEKSTEN VOOR HET DOOPSEL 

(naamgeving, belofte, kruisteken, handoplegging, inleiding doopsel, 

chrisma, doopkleed, doopkaars, effeta, zegen) 

 

Naamgeving 1 
Als mensen van elkaar houden, dan noemen ze elkaar bij de naam. Als twee 

mensen een kind ontvangen, dan geven zij aan het kind een naam. Die naam 

drukt hun verwachting uit en hun liefde. 

NN (ouders), welke naam hebben jullie je kind gegeven? 

NN (ouders): NN. 

NN, voortaan ben je geen onbekende meer. 

Moge je met deze naam een plaatsje tussen de mensen krijgen. 

Moge je naam steeds met genegenheid en liefde worden uitgesproken. 

Ook God zal jou voortaan met die naam aanspreken. 

Hij schrijft jouw naam in de palm van Zijn hand. 

NN, wat vragen jullie voor jullie zoon/dochter N.? 

NN: Het doopsel. 

 

Naamgeving 2 
NN (ouders), welke naam hebben jullie je kind gegeven? 

NN (ouders): NN. 

Een naam betekent dat er iets nieuws is ontstaan.  

Een naam krijgen betekent dat je in de geschiedenis treedt,  

Betekent dat je iemand bent, iemand met een eigen naam,  

een eigen levensopdracht, een eigen roeping.  

Zoals wij je noemen, zo zal je gekend zijn bij God en bij de mensen.  

Zoals jij is er geen tweede op de wereld.  

Je bent enig voor God, voor ons en voor de mensen.  

Jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand. 

NN, wat vragen jullie voor jullie zoon/dochter N.? 

NN (ouders): Het doopsel.  
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Naamgeving 3 
Een pasgeboren kindje is zo klein en hulpeloos.  

Het is afhankelijk van de zorg van vader en moeder.  

Aanvankelijk kiezen zij zoveel in de plaats van hun kind.  

Ze kiezen ook een naam. Een naam waarmee het kind  

door iedereen zal aangesproken worden.  

Het draagt die naam een heel leven mee.  

Deze naam maakt het kind uniek.  

Beste ouders welke naam hebben jullie gekozen voor dit kindje?  

NN (ouders): NN. 

Deze naam, met zorg gekozen en uit liefde gegeven,  

kan nooit meer bij je vandaan. Hij groeit altijd met je mee.  

Deze naam staat ook geschreven in de palm van Gods hand. 

NN, wat vragen jullie voor jullie zoon/dochter N.? 

NN (ouders): Het doopsel. 

 

Belofte van de ouders 
Beste ouders, jullie vragen aan de kerk het doopsel voor jullie kind. Willen 

jullie je inzetten om voor N. goede en begripvolle ouders te zijn, hem/haar 

te steunen en trouw te blijven op de weg die hij/zij zal gaan? 

NN (ouders): Ja, dat willen wij. 

Willen jullie N. meenemen op de weg van het Christelijk geloof en 

hem/haar leren leven in de geest van het evangelie? 

NN (ouders): Ja, dat willen wij. 

 

Belofte van peter en meter 
NN (peter/meter), beloven jullie warmte en liefde te schenken aan jullie 

petekind en hem/haar binnen te leiden in de Blijde boodschap van Jezus 

Christus en de ouders hierbij te helpen? 

NN (peter en meter): Ja, dat beloven wij. 

 

Het kruisteken 1 
Lieve N, we zijn blij dat we je in ons midden mogen opnemen. Met het 

kruisje dat we je nu gaan geven, willen we je zegenen. In de woorden ‘God 

zegene en beware je’ schuilt de hoop en het verlangen dat God zelf gelukkig 

mag zijn om jou. En dat Hij jou dan ook beware in zijn hart. Het is het 

diepste verlangen van elke gelovige mens. 

N., God zegene en beware je. 
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Het kruisteken 2 
Het is een oude gewoonte dat christelijke ouders hun kinderen een kruisje 

geven. Ze vragen dat God hen wil zegenen en bewaren. Vandaag willen wij 

dat ook doen bij N.. Ik teken jou, N., met een kruisje, teken van Gods liefde 

voor de mensen. 

 

Handoplegging, gebed en zalving 
Iemand de handen opleggen, is hem zeggen: 'Ik houd van jou, ik wil je 

beschermen, ik zal voor je zorgen, je kan op me rekenen. Ik geef je een dak 

boven het hoofd, grond onder de voeten, een wereld warm en bewoonbaar'.  

Laten we onze rechterhand over N. uitstrekken en samen bidden: 

 

God, onze Vader, houd uw beschermende hand over N.. Geef dat hij/zij 

liefde en geborgenheid mag vinden bij zijn/haar ouders en allen om 

hem/haar heen, dat hij/zij zich veilig mag voelen. Behoed hem/haar voor al 

wat kwaad en onmenselijk is. Omring hem/haar met beschermende handen. 

allen: Amen 

 

Doopsel 1 
N., wanneer je het water voelt, weet dan dat God jou bedoelt. 

Druppels op je babywang, raken jou je leven lang. 

Water tekent een geheim, dat je kind van God mag zijn. 

Water levert het bewijs: God gaat met je mee op reis. 

Want wanneer je bent gedoopt, weet je dat God naast je loopt 

en dat Hij je altijd helpt. Wat Hij zegt, dat is Hij zelf. 

NNN, ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Doopsel 2 
N., met water word je zo meteen gedoopt. 

Water is een heerlijk geschenk en is onmisbaar in het leven van mensen. 

Het beschut kinderen voor ze geboren worden, het maakt de aarde 

vruchtbaar, het reinigt en zuivert, het ontspant en verfrist. Net zoals 

dauwdruppels een nieuwe dag aankondigen, doet ook water herboren 

worden. Het is oorsprong van nieuw leven en teken van verlossing. 

NNN, ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
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Doopsel 3 
N., in Gods Naam zal ik je dopen opdat je mag behoren tot het volk dat - 

door het water heen - het vrije volk van God is geworden. Zegen dan God, 

dit water, waarmee wij N., die Gij uit liefde van de ouders hebt geroepen,  

nu gaan dopen. 

NNN, ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Doopsel 4 
N., met water word je zo meteen gedoopt. 

Water speelt een enorme rol in ons leven. Water heeft je kind veilig 

beschut, voor het geboren werd. Water drenkt de aarde en maakt haar 

vruchtbaar. Zoals de dauwdruppels een nieuwe dag aankondigen, zo doet 

water herboren worden. We maken er elke dag gebruik van, maar staan er 

weinig bij stil. En toch is het een wonder. Water kan ons raken als we er 

intens van genieten: (van een wandeling bij zonsondergang op het strand, 

van een waterval of een kronkelende rivier. Om nog te zwijgen van een glas 

koud water in volle zomer of een duik in het zwembad). Water is het 

oersymbool van leven op aarde, van Gods schepping. In water omhelzen we 

Gods levenskracht. In water omhelst God zijn schepselen. 

NNN, ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Doopsel 5 
N., je wordt gedoopt met water, levengevend water, verkwikkend, 

opbeurend, zuiverend, water dat vrij maakt van kwaad en zonde. Je wordt 

herboren als kind van God, voor altijd.  

NNN, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.   

 

Zalving met chrisma (na doopsel) 1 
Olie versoepelt elke beweging en dringt door alles heen. Het heelt, 

verzacht, beschermt en geeft je kracht. Moge God voor jou als deze olie 

zijn, en je de innerlijke kracht geven weerbaar in het leven te staan, maar 

ook om zacht en teder te zijn. 

N., ik zalf je met Gods Geest. 



 14 

 

Zalving met chrisma (na doopsel) 2 
Olie geneest en mildert alle pijn, versoepelt en maakt ontvankelijk. Als olie 

op een steen wordt gegoten, dringt de olie er volledig in, het wordt er een 

deel van. Deze zalf laat een kind lid worden van een grote gemeenschap. 

Moge N. gesterkt worden tegen alle moeilijkheden die het leven biedt.  

N., ik zalf je met de Geest van Jezus Christus, opdat jij vervuld mag worden 

van de kracht en de gezindheid die in Hem is.  

 

Zalving met chrisma (na doopsel) 3 
Olie versoepelt elke beweging, olie dringt door alles heen. N., het leven 

verloopt wel eens stroef, maar als je je in Jezus verbonden weet met alles en 

iedereen om je heen, zul je niet vlug vastlopen. N., ik zalf je met de geest 

van Jezus, dat je mens mag worden zoals Hij. 

 

Zalving met chrisma (na doopsel) 4 
Het zalven met olie was een helend gebaar, een uitdrukking van sterke 

bekommernis en tedere zorg. Zalven met olie in deze tijd is je kind 

toewensen: ”wees sterk te allen tijde, sta weerbaar in het leven, durf te 

leven vanuit die innerlijke kracht, je door God gegeven.”  

N., ik zalf je met olie die je sterk en krachtig maakt. Krachtig om, net zoals 

God liefde is voor de mens, op jouw eigen menselijke maat liefdevol te zijn 

voor andere mensen. 

 

Overdracht van het doopkleed 
Toen Jezus op de berg aan het bidden was, werd zijn kleding stralend wit, 

als teken van Gods luister. N., vandaag ben jij bekleed met Jezus Christus 

en een nieuwe mens geworden. Daarom leggen we ook op jou een wit 

kleed. Moge dit het teken zijn van de wil van je ouders en allen hier aanwezig 

om de mooie mens in jou te laten ontluiken. Laat het een teken zijn van wat jij 

waard bent. Draag het door het leven heen zonder vlek of rimpel. 

 

Overreiking van de doopkaars 1 
Wanneer we bang zijn in het donker, laten we ergens een klein lichtje 

branden. Zonder licht kan geen mens leven. Zonder het veilige gevoel dat 

een licht je de weg wijst, kun je de duisternis niet aan. 

N., deze doopkaars is een teken van hoop voor jou: 
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Wees een licht in de wereld, wees een vuur onder de mensen, wees een 

vonk van Gods goedheid. 

 

Overreiking van de doopkaars 2 
N., mag ik je vragen om met de doopkaars licht te nemen van de paaskaars. 

N., hoezeer wij je ook willen beschermen, toch weten we dat je straks in 

een vaak harde wereld komt. Je zal in situaties komen waarin goed en 

kwaad verstrengeld zijn. N., we geven je deze kaars mee die licht zal 

brengen ook als het erg donker lijkt. Het licht zal de weg tonen in de 

duisternis. Het is als een ster in de nacht voor de kleine reiziger, op zoek 

naar het huis van zijn Vader. Wij vergezellen je op deze levensweg. 

 

Overreiking van de doopkaars 3 
Licht verdrijft de duisternis. Veel kinderen zijn bang in het donker. Daarom 

laten we ergens een klein lichtje branden. Zonder licht kan je niet leven. 

Zonder het veilige gevoel dat een licht je de weg wijst, kan je de duisternis 

niet aan. Mag ik aan N. vragen om de doopkaars aan te steken aan de 

paaskaars; N., wij geven jou deze kaars mee die licht zal brengen ook als 

het erg donker wordt rondom jou. We wensen dat jij mag delen in het licht 

van Jezus, dat jij vuur en enthousiasme mag doorgeven aan anderen, dat jij 

altijd een brandend en warm hart mag hebben waarin veel mensen 

geborgenheid vinden.   

 

Effeta 
Effeta, ga open! Door de aanraking van Jezus werd de doofstomme genezen 

en ging zijn wereld open. Door zijn stem worden ook wij geroepen tot 

openheid, ontvankelijkheid, gastvrijheid en aandacht voor elkaar. Wij 

bidden: 

Moge N. leren luisteren naar de mensen en naar U, en oog hebben voor wat 

goed is. Open zijn/haar mond om te lachen en de taal van de mensen te 

spreken. Open zijn/haar handen om te geven en te ontvangen, en laat 

hem/haar altijd Uw wegen bewandelen. 

 

Zegen 1 

Wij hebben dit kindje gedoopt.  

Zo is het opgenomen in de christelijke gemeenschap.  

Wij hebben beloofd ons in te zetten voor haar/zijn geluk,  

voor haar/zijn groei in liefde en geloof.  
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Wij weten dat wij mensen zijn,  

die er niet altijd in slagen  

te volbrengen wat we beloofden.  

Daarom vragen wij Gods zegen.  

Zegene u de algoede God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.  

Ga in vrede met uw kindje naar huis,  

omring het met liefde en wees gelukkig met elkaar.   

 

Zegen 2 

Heer onze God, dit kind werd geboren, klein en toch groot,  

hulpeloos en toch vol levenskracht,  

weerloos en toch vol beloften en verwachtingen.  

Wij vragen U help ons alles te doen voor het geluk van dit kind.  

U hebt dit nieuwe leven toevertrouwd aan de ouders,  

maar ook aan ons allen, uw volk op aarde.  

Laat dit kind opgroeien in ons midden  

in een klimaat van goedheid, van liefde, trouw en waarheid.  

Geef, God, dat het  in vervulling doet gaan  

wat Gij ons hebt toegezegd: “toekomst en vrede.”  

Dat ook wij – met N. – mensen zijn die liefde geven en ontvangen,  

mensen om altijd van te houden.  

Zegene u daartoe de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
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ALLERLEI KEUZEMOGELIJKHEDEN 

In de betreffende teksten gelieve u de letter N uiteraard veranderen in de 

naam van uw eigen zoon of dochter.    

 

BIJLAGE 1: Openingsgedichten en - gebeden 

 

I. 

Welkom N,  

in de wereld van alledag, 

in het licht van de gele zon, 

in het hart van de mensen, 

in het blauw, in het groen  

van de wereld om je heen.  

 

Dat je elke morgen verwonderd mag zijn 

en dankbaar voor het licht van de dag. 

Dat je mag juichen omdat je ogen zien, je benen lopen. 

Dat je mag zingen omdat je hart klopt. 

 

Dat je mag lachen en genieten  

van de kleinste en gewoonste  

dingen op je levensweg.  

Welkom N in deze wereld.  

Begroet haar met wat in je is  

en maak haar mooi.  

 

II.  

Vandaag is het feest! 

We hebben je de kerk ingedragen. 

Vandaag word je gedoopt, 

we zullen gaan bidden voor jou.  

 

We willen je zo graag zeggen, N, 

Dat we zo dankbaar zijn met deze dag, met jou! 

Je jonge leven is en blijft een groot wonder. 

Een godswonder. 

Als we daar goed over nadenken, 

maakt het ons stil.  

Je bent nog zo klein, 
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je groeit op in een omarming van liefde. 

Je wordt gekoesterd en bemind, 

niemand weet wat er uit jou zal groeien.  

 

Later, als je groter bent,  

komt er een moment dat je op zoek gaat.  

Op zoek naar het grote waarom.  

Ik hoop, N, dat je dan  

in Gods naam niet verloren zult lopen 

maar weet waar je het zoeken moet.  

 

III. 

Er is een kind geboren. 

Het wonder van het leven gaat verder.  

Maanden lang is naar dit kindje uitgekeken.  

Maanden vol verwachting, maanden waarin van alles is gebeurd.  

Fijne momenten, spannende ogenblikken, 

soms ook tijden vol onzekerheid en angst.  

Zal het kindje gezond zijn? 

Wordt het een jongetje of een meisje? 

Hoe zal het kindje eruit zien? 

In de loop van die weken en maanden 

valt er heel wat te overdenken.  

Nu het kindje geboren is, is er verwondering, 

liefde, tederheid en geborgenheid.  

Een mens is toevertrouwd aan mensen.  

De liefde tussen ouders en kind is bepalend voor de toekomst.  

Ook blijven de verwachtingen, hopen dat hij/zij gelukkig wordt, 

en dat hij/zij veel bloemen zal vinden op zijn/haar levensweg.  

We zouden willen dat de zon altijd voor hem/haar schijnt.  

We bidden dat hij/zij gezond zal zijn tot in lengte van dagen.  

Wij danken God voor hem/haar.  

Je bent een wonder, het blijft een wonder.    

 

IV.  

Heer onze God, 

een kind wordt geboren, 

klein en toch groot,  

hulpeloos en toch vol levenskracht, 
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weerloos en toch vol beloften en verwachtingen.  

Wij vragen U: 

help ons alles te doen, 

wat het geluk van dit kind kan dienen.  

U hebt ons dit leven toevertrouwd, 

aan de ouders, maar ook aan ons allen.  

Laat het in ons midden opgroeien 

in een klimaat van goedheid, van liefde, 

van trouw en waarheid.  

Geef, dat wij al Uw verwachtingen omtrent dit kind 

in vervulling doen gaan, 

zodat het een mens mag worden om van te houden.  

Amen. 

 

V. 

God, U bent voor ons als een vader. 

U kent ons allen bij onze naam.  

Wees ook als een vader voor N. 

Laat hem/haar veilig opgroeien.  

Geef aan zijn/haar ogen de kinderlijke verwondering 

om de goedheid van de mensen te zien.  

Laat zijn/haar mond lachen, omdat het leven mooi is.  

Laat N heel zijn/haar leven door 

veilig zijn bij zijn/haar vader en moeder 

en veilig bij ons allemaal.  

Laat N de goedheid van de mensen ervaren, 

zodat hij/zij later ook alleen maar goed kan zijn 

en mild en menselijk voor iedereen.  

Ons geluk is voor N even belangrijk  

als het geluk van N voor ons.  

 

VI. 

Lieve God,  

We zijn maar twee heel gewone mensen, 

zoals U er miljoenen hebt geschapen.   

Dus geen dichters, geen jongleurs met woorden. 

Maar wat we willen zeggen, 

komt uit het diepst van ons hart: 

dankjewel, lieve God, dankjewel voor ons kind.  
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Het heeft wat het moet hebben,  

twee oogjes, twee oortjes, twee handjes, twee voetjes, 

en zo prachtig dat het in elkaar zit. 

En de een zegt dat hij/zij op zijn/haar moeder lijkt, 

de ander beweert dat het helemaal zijn/haar vader is. 

Dus heeft hij/zij iets van ons beiden  

en zo is het goed, héél goed.  

Dus nogmaals, dankjewel, lieve God.  

 

VII.  

God, Vader van al wat leeft,  

wij danken U voor dit kind, 

dat U uit liefde van mensen geboren hebt laten worden. 

Wij danken U, dat wij zo 

- van geslacht op geslacht - het leven kunnen doorgeven.  

Zo’n kind is een wonder dat ons ontroert; 

in dit kleine kind zien wij de grootheid van de mens  

en ervaren wij iets van uw goedheid. 

Wij danken U van harte voor dit kind.  

Amen.  

 

VIII.  

God onze Vader, 

U bent de bron waaruit ons leven voortkomt. 

Wij danken U omdat U ook N  

uit liefde geboren liet worden.  

En dat U hem/haar, in onze liefde voor elkaar, 

aan ons toevertrouwt. 

Wij vragen Uw steun om goede ouders te zijn. 

Help ons om hem/haar te begeleiden naar het geluk. 

Laat hem/haar in ons midden opgroeien tot een goed mens, 

zodat hij/zij later een bijdrage aan het geluk 

van anderen kan geven.  

 

IX. 

God onze Vader, wij danken U voor N. 

Hij/Zij erft van ons alle goeds en alle mooie dingen van het leven. 

Maar tegelijkertijd erft hij/zij van ons alles 
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wat slecht is en boos. Hij/Zij kan de goede weg kiezen, 

maar ook de weg die naar het verkeerde leidt, 

Wij vragen U:  geef N mede door ons een goede toekomst. 

Geef hem/haar een open oog voor wat het leven biedt, 

geef hem/haar een open oor voor wat het leven vraagt, 

zegen zijn/haar mond, dat hij mag leren lachen 

en hij/zij de taal spreken mag van de mensen. 

Zegen zijn/haar handen en voeten, 

dat hij/zij gezond van lijf en leden mag opgroeien. 

Dat hij/zij aan den lijve mag ervaren, dat alles goed is 

wat U gemaakt hebt. 

Sta niet toe dat mensen hem/haar kwaad doen. 

Geef, dat wij hem/haar leiden in de waarheid 

en laat hem/haar ontdekken wat goed is en mooi. 

Laat N als hij/zij groot geworden is, 

van harte meeleven met de vreugde en het verdriet 

van mensen die hij/zij op zijn/haar levensweg ontmoet, 

en laat hem/haar zo gelukkig met en onder ons zijn. Amen. 

 

X. (door moeder) 

Eerst had ik een volle buik, 

vol van trappelende voetjes, 

vol van spanning, vol van samenzijn, 

vol van verwachting. 

Toen opeens was mijn buik leeg, 

het hoort erbij, dat is waar, 

maar toch voelt het een beetje raar.  

Toen opeens had ik een vol hart, 

vol van jouw warme, kleine lijf, 

vol van jouw lachen en leuke kreten. 

vol van verwondering iedere dag, 

vol van jouw mooie, lieve toet.  

En dat… dat voelt goed.  

 

XI. 

Lieve N, je bent nog maar zo klein, 

een wondertje van leven. 

Het is heel bijzonder en fijn, 

het gevoel dat jij ons kunt geven.  
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Al lijkt het weinig wat je schenkt, 

je geeft ons veel meer dan je denkt.  

Ons geluk is niet met woorden uit te leggen, 

maar wij hopen het door de jaren heen  

met liefde te zeggen.   

 

XII. (door vader en/of moeder) 

Wij willen dit kind. 

Het komt niet zo maar, 

omdat wij toevallig man en vrouw zijn. 

Het komt omdat wij elkaar liefhebben. 

en omdat wij hopen en geloven 

dat wij zo aan Uw plan meewerken.  

 

Nee, ons kind is geen toeval. 

Wij hebben erover nagedacht.  

Het vraagt een grote verantwoordelijkheid. 

Het mag er niet zijn voor onszelf. 

Het moet mens zijn 

om in deze wereld iets goeds te brengen: 

vrede, geluk en schoonheid.  

 

Help ons, God onze Heer,  

goede ouders te worden, 

opdat wij dit kind mogen begeleiden naar het geluk, 

opdat wij het kunnen helpen een goed mens te worden, 

opdat het kan bijdragen tot een betere wereld.   

 

XIII.  

Als we je beentjes zien 

aan elk een piepklein voetje; 

als we je kopje zien 

je lieve baby-toetje; 

als we je handjes zien 

aan ieder armpje een; 

je zachte huidje voelen 

dan weten we meteen: 

er zijn nog altijd wonderen 

en jij -  jij bent er een. 
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XIV. (door moeder) 

Ik heb jou blij verwacht. 

En groot was mijn verlangen 

jou werk’lijk te ontvangen. 

Ik had jou ongezien 

al zoveel toegedacht 

 

Ik heb jou blij verwacht. 

En nu je bent geboren 

voel ik als eens tevoren 

de liefde in mijn hart 

die jij hebt meegebracht.  

 

XV. 

N, welkom op de wereld, 

wat is het leuk dat jij er bent.  

Want er zijn nog zoveel dingen 

die je helemaal niet kent.  

 

Er zijn vogeltjes die zingen, 

madeliefjes in het gras; 

kleine kikkertjes die springen 

in het water van de plas.  

 

Gouden bergen, witte wolken, 

en de lucht is prachtig blauw. 

Dingen die van iedereen zijn 

en nu ook van jou. 

 

XVI. 

‘k Heb een engel die me leidt 

en die altijd naast me staat 

waar ik stilletjes mee keuvel 

waar ik zachtjes wat mee praat. 

 

‘k Heb een engel die me leidt, 

heeft geen hoofd en heeft geen naam, 

maar hij is zo hulp bereid, 

bovenmenselijk bekwaam. 
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In de kou is hij mijn vuur, 

in mijn dorst is hij de bron, 

hij zit naast me aan het stuur, 

in de mist is hij m'n zon. 

 

't Is niet nodig dat ik weet 

in mijn vreugde en verdriet, 

waar hij woont of hoe hij heet, 

nee, dat zeggen engelen niet. 

 

ik was door al die jaren heen 

in de diepste droefenis 

nog niet één moment alleen 

omdat mijn engel: liefde is. 

 

XVII. 

Welkom, kleine wereldburger die argeloos verscheen. 

Als het zonlicht brak je plotseling door de donkere wolken heen. 

Nu jouw kleine blanke lijfje stil in moeders armen ligt, 

komt iets vochtigs in haar ogen en een blos op haar gezicht. 

 

Angst en pijn-'t is al vergeten sinds jij op de wereld kwam, 

en in beide kleine handjes twee heel grote harten nam. 

Houd ze stevig vast, kleine dreumes en ook innig bij elkaar, 

want de taak, de plicht der ouders is in het leven vaak zo zwaar. 

 

Kindje, lief klein mensenkindje, dat maar enkele kreetjes slaakt, 

en daardoor je jonge ouders al zo dolgelukkig maakt. 

Wat kun je nog veel geven, maar het mooiste voor mijn gevoel 

is dat jij nu bij ons bent met een prachtig levensdoel. 

 

 XVIII.  

God onze Vader,  

oorsprong van ons leven, 

bron van ons bestaan, 

wij danken U voor dit kind, 

dat Gij geboren hebt laten worden.  

Zo’n kind is een wonder dat ons ontroert: 
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hulpeloos en klein als het is, 

vertrouwt U het ons toe.  

U hebt ons met dit nieuwe leven gezegend: 

in dit kleine kind zien wij de grootheid  

van Uw schepping 

en ervaren wij Uw goedheid voor ons.  

Geef, dat wij - aangemoedigd door dit kind - 

in U blijven geloven,  

vandaag, morgen en alle dagen.  

 

XIX.  

(door broertje of zusje; kan ook in ik-vorm worden gelezen) 

Goede God,  

Wij zijn blij met ons broertje/zusje N. 

Wij hebben op hem/haar gewacht.  

Nu hij/zij is geboren, zijn wij heel erg blij. 

Hij/Zij is erg welkom bij ons.  

Wat is hij/zij nog klein en lief.  

Hij/Zij heeft nog veel hulp nodig van papa en mama.  

Wij zullen graag een handje helpen.  

Wij danken U, Heer,  

Zegen N, zegen alle kinderen. 

Zegen ook alle papa’s en mama’s.  

Laat ons altijd goed zijn voor elkaar.  

Dan zal N heel gelukkig worden.  

Amen.   

 

XX.  

God,  

Wij danken U voor de geboorte van N.  

Wij zijn blij dat hij/zij in ons midden mag opgroeien  

en vragen U steun hierbij.  

Help ons alles te doen wat aan N’s geluk kan bijdragen.  

Laat hem/haar gezond opgroeien 

en laat hem/haar veilig zijn bij zijn/haar vader en moeder,  

en bij ons allemaal.  

Geef zijn/haar ogen de kinderlijke verwondering 

om al het goeds in de wereld te ontdekken. 

Laat zijn/haar mond lachen  
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omdat het leven mooi is en de moeite waard.  

Help hem/haar op te groeien tot een goed en vrolijk mens, 

zodat hij/zij later ook kan bijdragen  

aan het geluk van anderen.  

 

XXI. 

Wij danken God voor jou, N, nieuw mensenkind. 

Voor de ogen waarmee je alles kunt zien, 

de dieren en de dingen om je heen. 

Voor de oren waarmee je kunt horen, het zingen van de vogels,  

het lachen van de mensen, het feest van de muziek.  

Voor je handen en je armen waarmee je kunt werken en spelen  

en dingen kunt maken.  

Voor je benen en je voeten die je rechtop door het leven laten gaan.  

Voor de mond waarmee je kunt praten en lachen  

en je gedachten kunt delen met andere mensen. 

Voor je hart dat kloppend je lichaam verwarmt  

en de motor is van je leven. 

Je hart waarmee je blij bent en verdriet kunt hebben, 

waarmee je kunt genieten en je kunt inzetten voor wat goed is.  

Wij danken God voor dit nieuwe leven. 

 

XXII. 

Heer onze God, 

ik leg de naam van N. in uw zegenende handen. 

Schrijf deze naam daarin op, vergeet ze niet. 

Laat ze niet verzanden in wat schittert aan de buitenkant. 

Houdt Gij N. vast, als ik hem/haar los moet laten, 

als ik hem/haar zijn/haar eigen weg moet laten gaan. 

 

Ik vraag U niet hem/haar te sparen van elk leed. 

Wees Gij zijn/haar bemoediging en troost 

als het donker wordt in zijn/haar leven 

en hij/zij de weg niet meer weet die naar de vrede leidt 

 

In uw zegenende handen 

leg ik de naam van N, 

Heer onze God 
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BIJLAGE 2: Andere Evangelielezingen 

 

I. 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

(28,18-20). 

In die tijd trad Jezus nader en sprak tot de elf leerlingen:”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.” 

 

II. 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (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. 

 

III. 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (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 hen 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 

van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet aanneemt als 

een kind, zal er zeker niet binnengaan. Daarop omarmde Hij hen en 

zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde. 

 

IV. 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (9, 46-

48). In die tijd kregen zij woorden over de vraag, wie van hen wel de 

grootste was. Maar Jezus die wist wat zij dachten, nam een kind, zette het 

naast zich en sprak tot hen: Wie dit kind opneemt in mijn Naam, neemt Mij 

op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Wie dus de 

kleinste is onder u allen, die is de grootste. 
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V. 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (3, 

1-6). Er was onder de Farizeeën die Nikodemus heette. Hij behoorde tot de 

voornaamsten van de Joden. Eens kwam deze in de nacht bij Hem en zei: 

Rabbi, wij wten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt, want 

niemand kan die tekenen doen die Gij verricht als God niet met hem is. 

Jezus gaf hem ten antwoord: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet 

wedergeboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet zien. Nikodemus zei tot 

Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in 

de schoot van zijn moeder terugkeren en opnieuw geboren worden? Jezus 

antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet geboren wordt 

uit water en geest kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Wat geboren is uit 

het vlees, is vlees en wat geboren is uit de Geest is geest. 

 

VI. 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

(7,37b-39a). In die tijd riep Jezus met luider stem: Als iemand dorst heeft, 

hij kome tot Mij. Wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: 

stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde 

Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden, zouden ontvangen. 
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BIJLAGE 3: Andere voorbeden 

 

I. 

L:  Heer, geef dit kind door het doopsel het nieuwe leven en neem 

hem/haar op in de heilige kerk, laat hem/haar delen in het mysterie 

van uw dood en verrijzenis. 

Allen:  Heer, wij bidden u verhoor ons. 

 

L: Maak hem/haar door het doopsel en vormsel tot trouwe leerling en 

getuige van uw blijde boodschap. 

Allen:  Heer, wij bidden u verhoor ons. 

 

L: Heilig zijn/haar leven en leid hem/haar naar de vreugde van het rijk 

 van God. 

Allen: Heer, wij bidden u verhoor ons. 

 

L:  Geef, dat wij, de ouders, de peter en meter voor dit kind een 

lichtend voorbeeld mogen zijn in het geloof. 

Allen Heer, wij bidden u verhoor ons. 

 

L: Bewaar dit gezin in uw liefde. 

Allen:  Heer, wij bidden u verhoor ons. 

 

L: Vernieuw in ons allen de genade van het doopsel. 

Allen: Heer, wij bidden u verhoor ons. 

 

II. 

L:  God, onze Vader, wij vragen U dat N ‘s jeugdjaren zonder zorgen 

zullen zijn, met mensen om hem/haar heen, die het goed met 

hem/haar voorhebben. Laat ons bidden. 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

L: Dat N leert kijken met heldere ogen; dat hij/zij hiermee de mooie 

dingen van het leven gaat zien en dat hij/zij kan onderscheiden wat 

goed en slecht is. Laat ons bidden. 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
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L: Dat N zijn/haar handen mag leren gebruiken, niet om anderen te 

slaan of om af te breken, maar om mooie dingen te maken. Laat ons 

bidden. 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

L: Dat de voeten van N de kracht krijgen om de weg van het leven op 

te gaan; dat dit een weg van vrede en gerechtigheid mag zijn. Laat 

ons bidden. 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

L: Dat het hart van N vol gevoel mag zijn voor iedere mens die hij/zij 

ontmoet. Dat hij/zij een zonnetje mag worden in het leven van vele 

mensen. Laat ons bidden. 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

III. 

Dat .... in zijn/haar latere leven de kracht mag vinden om te blijven 

vertrouwen op betere dagen, ondanks tegenslagen en tegenwerking.  

Laat ons bidden: 

 

Dat .... een mens mag worden die kan geloven in idealen en in al het goede 

dat verborgen is in deze schepping.  

Laat ons bidden: 

 

Heer, geef dat wij in staat zijn ons vertrouwen door te geven aan .... die dit 

vertrouwen zo nodig heeft om zijn/haar plaats te vinden in deze wereld.  

Laat ons bidden: 

 

Geef dat wij goede ouders voor hem/haar mogen zijn, zodat .... in geloof en 

liefde kan groeien. Laat hem/haar in onze liefde iets ervaren van de 

liefdevolle zorg waarmee Gij ons omgeeft.  

Laat ons bidden: 

 

Heer, deze wereld is soms onverschillig en hard. Wij vragen U, dat we in 

onze kleine omgeving genoeg mooie en goede dingen kunnen ontdekken, 

zodat er voldoende vertrouwen zal blijven. Geef dat we door dit vertrouwen 

ons leven goed aankunnen en als zinvol ervaren.  

Laat ons bidden: 
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IV. 
- God, wij danken U om dit kind,  

het mooiste geschenk uit uw hand;  

geef ons tederheid om dit kind lief te hebben,  

wijsheid om haar/hem het goede te tonen,  

geduld om op haar/hem te wachten.  

Laat ons bidden…..   

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

- Laten we bidden voor ……., die gedoopt wordt:  

dat zij/hij met liefde gekend mag worden,  

dat zij/hij vrede mag kennen in deze hardnekkige wereld;  

dat om haar/hem heen meer licht dan duisternis mag zijn,  

meer warmte en hoop dan doffe ellende.  

Laat ons bidden…..   

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

- Laten wij bidden om gelukkige dagen   

en een veilige toekomst voor ……            

Dat zij/hij moge opgroeien tot fierheid en vreugde            

van haar/zijn gelukkige ouders en familie,            

in welbehagen voor God en de medemensen.            

Laat ons bidden….. 

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

 

V. 
God, zegen de oogjes van N., zo vol vertrouwen en verwachting, dat zij/hij 

mag leren herkennen wat mooi en goed is,en wat de mensen rondom 

haar/hem nodig hebben. Laat ons bidden. 

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

  

God, zegen de oortjes van N.,  nu al zo gevoelig voor het ritme van een 

stem, dat zij/hij een mens mag worden die weet te luisteren en aan een half 

woord al genoeg heeft.  Laat ons bidden. 

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

God, zegen de handjes van ….. nu al zo teer en open,  



 32 

dat ze leren strelen en werken geven en ontvangen, vergeven en omhelzen.  

Laat ons bidden. 

 Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

God, zegen de voetjes van N., waarin al veel kracht verborgen zit, dat ze 

leren gaan naar wie op haar/hem wacht, zonder aarzeling, stap voor stap in 

het voetspoor van Jezus de Gezalfde, onze Heer. Laat ons bidden. 

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

 

VI. 
God, zegen de ogen van N.. Dat hij/zij mag genieten van alle mooie dingen 

in de wereld: de oneindigheid van de zee, de kleurenpracht van de bloemen, 

het licht in mensen. Dat hij/zij het mag zien als mensen hem/haar nodig 

hebben. Laat ons bidden.   

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

God, zegen zijn/haar oren. Dat hij/zij mag genieten van de zang van de 

vogels, muziek beluisteren en het verhaal van mensen, dat hij/zij leert 

luisteren naar de stem van God doorheen de stem van mensen. Laat ons 

bidden.   

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

God, zegen zijn/haar mond. Dat hij/zij mag lachen, zingen en woorden 

spreken van troost en bemoediging. Laat ons bidden.   

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

God, zegen zijn/haar handen. Dat ze leren geven en delen. Dat ze sterk en 

teder mogen zijn. Dat ze nooit moe worden om goed te doen.  Laat ons 

bidden. 

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

God, zegen zijn/haar voeten. Dat ze vrijuit  mogen gaan in deze wereld, dat 

ze hun eigen weg zullen zoeken, soms huppelend, soms spartelend, in de 

voetsporen van Jezus. Laat ons bidden.  

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
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BIJLAGE 4: Andere geloofsbelijdenis (aansluitend aan belofte blz 6) 

 

P: Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 

aarde? 

 

Ouders, peter en meter: Ja, ik geloof in God, de almachtige Vader, 

die mens en ding tot leven roept, die dit kind geschapen heeft als een 

levend teken van zijn goedheid voor ons. 

 

P: Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren 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 Gods rechterhand? 

 

Ouders, peter en meter: Ja, ik geloof in Jezus Christus, die omwille 

van ons heil is mens geworden, die geleden heeft , gestorven en 

begraven is, die door de Vader is opgewekt en in heerlijkheid is 

aangesteld over zijn koninkrijk. 

 

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, peter en meter: Ja, ik geloof in de heilige Geest die allen leidt 

en levend maakt, tot eenheid brengt en vrede sticht; ik geloof in de 

kerk, volk van God hier op aarde, en ik hoop eens en voor altijd thuis 

te komen in het leven zonder grenzen, dat God mij toebereidt in zijn 

eeuwigheid. 
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BIJLAGE 5: Doopgedichten en -teksten  

 

I. 

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal; 

jij blaakt alleen van leven, dat in jou adem haalt.  

 

Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer; 

misschien ben jij het wapen waarmee ik de liefde leer.  

 

Jij hebt nog kleine handen en die zijn gauw gevuld; 

jij zoekt geen grote landen, jouw wensen zijn vervuld.  

 

Jij bent alleen maar iemand omdat je wordt bemind; 

en niemand is je vijand en alleman je vrind.  

 

Jij lacht naar alle kanten en alles vind je goed; 

want er is niet veel anders dan liefde in je bloed. 

 

II.  

Uit liefde ontstaan, met liefde gedragen, 

gelukkig geweest met dat vreemde, dat vage. 

Dat trappelende, wordende mensje dat groeide, 

dat altijd bij ons was en altijd weer bloeide. 

 

Het wachten duurt lang, het steeds blijven hopen, 

en eindelijk het gehuil, het mondje wijd open.  

De vuistjes gebald in een woord’loos protest, 

de warmte is weg en de wereld niet best.  

 

Wat tedere woorden, een lach en een traan, 

geluk en ontroering, en dan klinkt je naam.  

Met zorg gekozen, met liefde gegeven, 

een naam die je draagt je verdere leven.  

 

En ouders, die zijn er, die blijven je geven 

die nodige liefde die elk kind doet leven.  

Van liefde wordt dat roze hoopje een mens; 

dat is voor de toekomst onze innigste wens.  
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III. 

(vader of moeder) 

Je hebt iets uit de hemel meegenomen, 

je hebt iets van een engel meegebracht.  

We zien het als je rustig ligt te slapen, 

daar in je bedje, midden in de nacht.  

 

We hopen wanneer je zult gaan groeien, 

dat dit stukje hemel in je blijft bestaan. 

En dat dit beetje paradijs van boven 

je hele leven met je mee zal gaan.  

 

IV.  

Jouw handje in de mijne 

zo gaan we hand in hand.  

Mijn grote hand, jouw kleine 

een ijzersterke band.  

Mijn blikveld zoveel groter 

het jouwe nog zo klein.  

Maar eens zullen die werelden 

voor ons hetzelfde zijn.  

 

V. 

Lieve N,  

Ik wens je een wereld vol bloemen, 

ik wens je een wereld vol licht, 

ik wens je van alles het beste, 

een glimlach op ieders gezicht. 

 

Ik wens je een leven van voorspoed, 

geen tranen, geen zorgen, geen pijn.  

Dat iedere dag hier op aarde 

voor jou een cadeautje mag zijn.  

 

VI. 

Eens mag ik je de namen  

van alle vogels noemen; 

de namen van de vissen 

en de namen van de bloemen.  
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De namen van de dieren 

waar ik zoveel van hou, 

maar geen naam klinkt mooier 

dan de naam van jou. 

 

VII. 

Ik hoop maar dat je blij bent 

met alle kleine dingen; 

de vogeltjes die zingen, 

een vlindertje dat zweeft.  

Ik hoop maar dat je blij bent 

met alle kleine bloemen, 

te veel om op te noemen,  

die Hij geschapen heeft.  

 

VIII. ‘Jij’ 

 

Je bent gedoopt 

en rondom jou 

wordt blij gezongen 

het water op je hoofdje  

is nog nat 

en samen  

met een lichtstraal door de ramen 

wordt er om je heen 

een glans geweven 

jij klein leven: 

een parel  

in Gods hand. 

 

IX.   ‘Twee handen’ 

Hé, grote hand, ik heb je nodig 

want bij jou ben ik geborgen. 

Ik voel je hand  

wanneer ik wakker word en  

jij dan bij me bent, 

wanneer ik honger heb en  

jij mij voedt; 

wanneer je helpt als ik een toren bouw, 
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wanneer ik met jouw hulp  

mijn eerste pasjes zet, 

wanneer ik bij je kom 

als ik wat angstig ben. 

Kom, blijf bij me en hou me vast.  

 

Hé, kleine hand, ik heb je nodig, 

want jij hebt mij begrepen. 

Dat voel ik 

als ik veel voor jou mag werken, 

als ik speel en lach en dol met jou, 

als ik met jou kleine, wonderbare 

dingen nieuw ontdek, 

als ik je warmte voel en van je houd 

en als ik merk hoe ik met jou 

weer bidden kan en danken.  

Kom, blijf bij me en hou me vast.   

 

X.  (door broertjes/zusjes) 

Baby’tje, baby, 

wat ben je nog klein. 

Vind je het prettig 

om bij ons te zijn? 

Een wiegje, een luier, 

een flesje erbij, 

en allemaal vriendjes,  

die vriendjes zijn wij.  

 

XI. 

In ieder kind groeit een licht, 

daar wordt het mee geboren. 

Je ziet het op dat kleine gezicht 

in alle lachjes gloren.  

Dat licht is ’s mensens hoogste goed; 

behoed dat sprankje hemelgloed, 

dan gaat het nooit verloren.  

In alle mensen gloeit een licht, 

in mijn hart en het jouwe.  

Dat straalt uit van ons gezicht 
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naar mannen en naar vrouwen. 

Wees onbevreesd en toon het vrij 

dan springt een vonk van jou naar mij 

in vriendschap en vertrouwen. 

 

In ieder leven gloeit een licht, 

hoeveel ook werd geleden.  

Blijf op dat lichte punt gericht, 

wat je de mensen deden.  

Weerkaats dat licht, hoe zwak ook maar, 

geef iets van warmte aan elkaar 

dan is het even vrede.  

 

XII. 

Wees bevriend met kleine dingen  

met een kleine bloem die bloeit, 

met de vogeltjes die zingen,  

met een vlindertje dat stoeit. 

Met de heldere regendruppels, 

en de blijde zonneschijn; 

wees bevriend met kleine dingen  

en je zult gelukkig zijn. 

 

XIII.  (door vader of moeder) 

Er is een zonnestraaltje 

dat je kracht en warmte geeft, 

waar je elke dag naar uitkijkt 

en laat voelen waarvoor je leeft. 

Het sluit je in de armen, 

het maakt je vrolijk en blij; 

ja, ons lieve kindje,  

dat zonnestraaltje ben jij! 

 

XIV.  ‘Geluk’  

Je kunt geluk, lief mensje, 

niet grijpen met je hand, 

niet zetten in een lijstje, 

niet binden in een band. 

Je kunt het zelf niet maken, 
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van hout, van steen of zand, 

niet breien en niet haken, 

niet knippen uit een krant.  

 

Je maakt het niet van aarde,  

ook niet van gras of hooi, 

en omdat je het niet maken kan, 

is geluk zo mooi.  

 

Het is een ongeschreven liedje,  

de vogels zingen het uit, 

het woont in hoge hemelen 

en diep onder je huid.  

 

XV. (voor een kind dat in oktober is geboren) 

Voor N, mijn lieve oktoberkind 

 

Oktoberkind, oktoberkind, 

opdat jij niet vergeet; 

de allerlaatste zoete braam 

is de eerste die jij eet.  

Een laatste warme zonnestraal 

verwarmt jouw eerste dag  

en een laatste zwaluw die vertrekt, 

is de eerste die jij zag.  

Dat is waarom een oktoberkind 

niet gelooft in laatste dingen; 

’t zal een herfstdag 

als een lentedag bezingen.  

 

XVI.  

N werd geboren 

en in de wieg gelegd. 

Tussen twee warme kruiken, 

de dekentjes mooi recht.  

Daar ligt hij/zij lief te slapen, 

de knuistjes naast zijn/haar gezicht. 

Wat fijn dat daar nu vredig,  

een heel lief kindje  ligt.  
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N heeft twee mooie ogen, 

helder zijn ze van kleur.  

Zij zwaait met haar armpjes 

bij het open gaan van de deur.  

Een bolletje, een buikje, 

een oor aan iedere kant.  

En welgeteld tien vingers,  

steeds vijf aan elke hand.  

 

Een neus, een mond, en haartjes; 

wat pluizig en zo zacht.  

Hij/Zij kan huilen, lachen, slapen,  

’t is echt en niet bedacht.  

De beentjes opgetrokken, 

het ligt daar te bestaan, 

met wonder boven wonder 

alles erop en alles eraan.  

 

XVII.  (gedicht vlak voor de doop) 

 

Jij kindje, schrik maar niet, 

pijn doet het water niet.  

Het water is een helder bad, 

jij wordt een hele lieve schat.  

Jij hoort er nu ook echt bij, 

dit water maakt jou blij.  

 

Jij kindje, let maar op, 

jij hebt een lieve God. 

Hij draagt jou in zijn armen mee, 

zo golft het water van de zee. 

Jij hoort er nu ook echt bij, 

dit water maakt jou blij.  

 

Jij kindje, wees maar niet bang, 

God helpt jou je leven lang.  

Hij noemt jou met een lieve naam, 

jij mag met ons verder gaan. 
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Jij hoort er nu ook echt bij, 

dit water maakt jou blij.  

 

XVIII.   

Dag lieve N, 

neem je tijd om gelukkig te zijn. 

Je bent een wandelend wonder 

op deze aarde. 

Je bent enig, uniek en onvervangbaar.  

Neem rustig je tijd om gelukkig te zijn. 

Spelen en dansen, rennen,  

knuffelen, bouwen en zwemmen; 

dat wil ik allemaal met je doen. 

Je krijgt van mij een dikke zoen.  

 

XIX.  

Stukje van papa, stukje van mama, 

en kijk, daar was je. Alles compleet: 

tien kleine vingers en ogen zo blauw, 

een klein neusje, dat mondje van jou. 

Twee bolle wangen met een rossige gloed; 

Jou te bekijken maakt alles goed.  

 

XX.  

Ontluikend wonder: dit begin van leven, 

een bloesemknop, waarvan de blaadjes beven 

door stralen van Gods zon, door adem van Zijn wind; 

gekoesterd tot een bloem: dit kind van ons. Gods kind.  

 

Zo goed is God, dat hij een mensenleven 

in onze zwakke handen durft te geven; 

Hij zegt ons enkel: “Mens, Ik gaf je veel, 

geef van de liefde van dit kind ook Mij mijn deel.” 

 

Een kind is een hemels bericht, 

bericht dat we door moeten geven, 

een kans, ons gegeven in ’t leven, 

een licht op weg naar het Licht.  
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BIJLAGE 6: Toewijding aan Maria  

 

I. 
Heilige Maria, moeder van Jezus, 

wij willen N. aan u toewijden. 

Wij stellen dit kind onder uw bescherming. 

Gij die vervuld zijt van genade en vrij van alle zonden bent, 

behoed N. voor alle kwaad. 

Laat dit kind opgroeien in geloof en liefde.  

Help ook NN (ouders) bij het volbrengen van hun taak. 

Dit vragen wij door Christus onze Heer. Amen. 

Wees gegroet… 

 

II. 
Heilige Maria, met een eenvoudig hart komen wij bij u. U bent zoveel meer 

dan wij. U weet dat we kleine mensen blijven. Wil dan de zorg voor N. en 

voor ons hele gezin ook in uw handen nemen. Leid ons gezin verder op weg 

naar God. Inspireer ons bij het uitbouwen van ons huis tot een echt thuis, 

waar het goed is om te wonen, en waar onze liefde voor God en voor elkaar 

blijft groeien. Amen.   

Wees gegroet… 

 

III. 
Moeder Maria, nu N. gedoopt is, keren wij ons in vreugde tot u om u te 

danken. Wij vragen u, draag mee zorg voor dit kindje en laat uw sterke en 

tedere handen rusten op dit broze leven. Help ons, ouders van N., in het 

uitbouwen van een liefdevol thuis waar N. geborgen is. Amen.  

Wees gegroet… 

 

IV. 
Moeder Maria, wij zijn blij met de geboorte van N.. Wij danken u dat we 

dit samen meemaken, dat we dit samen voor u uitspreken. Wij geloven dat 

we langs u kunnen komen tot uw Zoon. Daarom wijden we aan u toe: ons 

kind en onszelf. Maak ons standvastig in onze taak. Geef ons moed tot 

goedheid en geduldig begrijpen. Maak ons tot broers en zussen van Jezus, 

uw Zoon. Amen. 

Wees gegroet… 
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V.  

Maria, U bent moeder. 

U weet wat het zeggen wil 

nieuw leven te ervaren en  

je te verheugen over de  

geboorte van een kind.  

Uit eigen ondervinding kent U 

de zorg en verantwoordelijkheid 

van ouders voor hun kind.  

Het is geen gemakkelijke taak 

om in deze tijd kinderen  

groot te brengen.  

Toch willen wij dat  

zo goed mogelijk doen.  

Wij willen goede ouders zijn voor N 

en hem/haar voorgaan in het leven.  

Maria, help ons daarbij. 

 

VI.  

We willen hier niet weggaan  

zonder een ogenblik stil te staan 

bij hen die we vandaag graag 

in ons midden hadden gezien. 

Onze gedachten gaan uit naar  

de opa’s en/of oma’s van N. 

Dat zij op deze blijde dag  

in de geest van ons verenigd zijn 

als dankbare getuigen van ons geluk. 

 

Ook staan we even stil bij u, Maria,  

de Moeder van Jezus Christus.  

 

Maria, 

U weet wat het zeggen wil: 

nieuw leven te ervaren en gelukkig te zijn  

bij de geboorte van een kind.  

Uit ondervinding kent u ook de zorgen  

die dit met zich meebrengt.  

U weet welke vreugde en verdriet 
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ouders ten deel kan vallen.  

Daarom zijn wij nu hier met onze N. 

Wij vragen u: draag zorg voor hem/haar, 

laat uw sterke hand op hem/haar rusten  

en ontsteek in ons een vlam van liefde, 

een vonk van uw eigen Zoon,  

onze Heer Jezus Christus, 

Amen.   

 

VII.  

Moeder Maria, 

Op dit belangrijke uur in het leven van N,  

willen wij hem/haar aan uw liefde toevertrouwen; 

U bent een moeder voor alle mensen.  

Wilt u ook dit kind beschermen in zijn/haar verdere leven,  

opdat hij/zij, net als uw Zoon, leeft tussen, samen en met  

de mensen. Met een hart dat openstaat voor iedereen, 

met een stem die mensen troost.  

Sluit ook N in w hart, opdat hij/zij bij u  

troost kan vinden in moeilijke tijden.  

 

VIII. 

Maria, moeder van Jezus, 

U weet wat het zeggen wil nieuw leven te ervaren en zich te verheugen in 

de geboorte van een kind. Uit eigen ondervinding kent U ook de zorg en de 

pijn die dit met zich meebrengt. Als moeder van Christus, de Heer, wilt U 

moeder zijn voor allen die in Hem geloven en Zijn weg willen gaan. 

Daarom zijn wij hier met dit kindje bij U. Gij, moeder met het grote hart, 

draag zorg voor dit kind. Laat uw hand rusten op deze kleine mens. Wees 

een voorbeeld voor de ouders in de levenskunst van het liefhebben, dan zal 

dit kind geborgen zijn in de schoot van de vrijheid, de ruimte waarin de 

Geest van Jezus leeft. Amen. 
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BIJLAGE 7: Slotgedachten en gedichten (oorspronkelijk liederen) 

 

I. 
Als ik naar dit kind kijk zie ik het ongeschonden licht,  

nog trillend van nieuw leven  

en het licht in mijn ogen neemt toe in tranen van blijdschap.  

Als ik haar/hem kus op haar/zijn zachte wangen  

proef ik die fonkelnieuwe huid,  

een flinterdun laagje goddelijk goud  

en elke zoen is een slokje wonder.  

Wie haar/hem ziet, kan zien met eigen ogen,  

dit is nog niet van hier, nog niet van nu,  

nog niet van wat wij denken en doen.  

Dit is nog iets hemels!   

 

II. 
N., wij hebben vandaag in jouw plaats de keuze gemaakt   

voor een evangelische levensweg.  

Wij hopen dat je dit later zal waarderen  

en dat je uit eigen overtuiging  

deze weg zal blijven volgen.  

Wanneer je volwassen bent, …..,  

zal je ons eenmaal verlaten.  

Hopelijk blijven jij en wij vrienden voor het leven.  

Jij hoeft “ons” niet te worden.  

Je mag jezelf worden, je eigen wonder.  

Je mag worden wat en wie je wenst,  

maar leef nooit alleen voor jezelf  

en zeker niet ten koste van anderen.  

Wij hopen dat je gelukkig zal zijn!   

 

III. 
Mensenkind, je bent vandaag gedoopt,  

een beetje water, iets van God al op je hoofd,  

drie druppels slechts van straks de volle zee.  

Mensenkind, als je groot geworden de zee zult zien,  

het lief en leed van mensen golvend om je heen,  

dan zul je, hoop ik denken: dat lijkt als drie druppels water  
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op God, in Wie ik ben gedoopt.  

Mensenkind, kom mee en wees niet bang voor het water,  

de last van mensen op je schouder,  

de zorg voor anderen in je hoofd.  

Want dit water is jouw element,  

de mensen zijn jouw leven,  

de armen jouw God.  

Met drie druppels water is onze God vandaag met jou begonnen.  

Hij stroomt wel nader op je af.  

En met een zee van mensen groeit Hij om je heen.  

Misschien ben jij de druppel die de zee zal dragen. 

 

IV.   

Mijn kleine, lieve kindje, 

je bent nu in Gods huis 

gedoopt en draagt voor altijd 

het teken van het kruis. 

 

Dat Jezus in je leven 

jouw Leidsman moge zijn 

en je behoeden moge 

voor kwaad, verdriet en pijn. 

 

Het leven is vaak moeilijk, 

maar weet, bij elk gemis, 

dat Hij, wat ook gebeure, 

jouw Vriend en Toevlucht is. 

 

Bij Hem ben je steeds veilig. 

Blijf Hem maar altijd trouw. 

Hij zal je nooit verlaten 

want, schat, Hij houdt van jou! 

 

V.  

Spectaculair wordt je leven verrijkt. 

Een volslagen nieuw mensje  

wordt aan je bestaan toegevoegd.  

Je bent er ten nauwste bij  betrokken, 

je persoonlijk aandeel is niet gering. 
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Een kind is je eigen vlees en bloed.  

Het gaat alle verwachtingen te boven. 

Een kind is een compleet wonder. 

Een wonder verdient aandacht, koestering en respect.  

Helemaal het wonder dat ‘kind’ heet. 

Het vraagt alle toewijding.  

En een zee van liefde.  

Het is afhankelijk van je 

maar het is belangrijk 

dat we het een eigen plaats gunnen. 

Want we hebben te maken met een uniek mensje. 

Een mensje met een eigen naam, een eigen gezicht, 

met een volstrekt eigen waarde. 

Een mens die er volledig mag zijn.  

 

VI. 

Heer God,  

Wij hebben N gedoopt en gezalfd in Uw Naam.  

wij vragen U: 

geef dit kind, mede door ons, een mooie toekomst, 

geef hem/haar een open oog voor wat het leven biedt,  

geef hem/haar een open oor voor wat het leven vraagt.  

Geef dat wij hem/haar binnenvoeren in de waarheid  

en hem/haar laten ontdekken wat goed en mooi is. 

Laat dit kind, als het groot geworden is, van harte meeleven 

met de vreugde en het verdriet van de mensen, 

die het op zijn/haar levensweg ontmoet 

en laat hem/haar zo gelukkig zijn met en onder ons. 

Amen. 

 

VII.  

N, ik wens je twee stevige benen  

om door het leven te gaan. 

Ik wens je twee stevige handen  

om anderen bij te staan. 

 

Ik wens je een mond om te lachen  

met vrienden die vrolijk zijn, 

maar ook om mensen te troosten  
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bij tegenspoed en pijn.  

 

Ik wens je twee heldere ogen  

om te zien wat kwaad is of goed, 

dan zul je altijd weten  

de weg die je volgen moet.  

 

Ik wens je een liefdevol hart toe,  

een hart dat mensen bemint, 

maar bovenal heb je Gods zegen, 

word heel gelukkig, lieve kind.  

 

VIII. ‘Dag petekind’ 

Dag petekind van ons 

uit liefde geboren, 

je bent een groot wonder 

een feest, 

je bent nu gedoopt 

uit water herboren, 

God ademt in jou 

door Zijn Geest.  

 

Dag petekind van ons 

je mag groeien, 

wordt later een prachtige, bloeiende boom, 

je bent nu geplant 

aan het levende water, 

je staat in een vruchtbare stroom.  

 

Dag petekind van ons 

veel geluk in je leven, 

je mag dromen 

van een mooi land, 

en wees maar niet bang 

want je naam staat geschreven 

voorgoed in de palm van Gods hand.  

 

IX. 

Lieve N, 
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laat in het bootje van je leven 

de Heer Jezus stuurman zijn. 

Ook al valt het je soms tegen 

met Hem aan boord is ’t altijd fijn.  

Vertrouw op Hem, geef Hem je hand 

Hij stuurt je naar het vaste land.  

 

X. (door ouder) 

Je bent uit liefde geboren. 

Ik hoop en wens dat je dit nog vele malen zult en wilt horen. 

In het leven zal het niet altijd even gemakkelijk gaan.  

Maar wij zullen proberen achter je te staan.  

Je bent nog te klein om dit alles te begrijpen, 

maar als je groot bent, zullen deze woorden je rijpen.  

Hopend dat we je alles kunnen geven,  

wat je nodig hebt in dit leven.  

 

XI.  (door ouder) 

Ik houd jouw beide handjes in mijn ene grote hand 

en dwaal met mijn gedachten naar een heel ver toekomstland. 

Nu nog zijn die kleine handjes hulpeloos en teer; 

later zullen zij veranderen, zijn dan niet zo stuurloos meer.  

Als ons kindje later groot is, hoe zullen dan die handjes zijn? 

Worden zij dan tot een zegen, voor veel mensen groot en klein? 

Zullen zij dan zachte handen zijn, door iedereen bemind? 

Zullen zij, als nu de mijne, eens koesteren een eigen kind? 

Ach, ik moet nu nog niet denken aan hoe het later gaat, 

als hij/zij altijd maar die handjes door zijn/haar hartje leiden laat.  

 

XII. 

"Ik heb je bij je naam geroepen,  

je bent van mij", heeft God gezegd. 

Ik wil voor jou als Vader zorgen. 

Ik heb mijn hand op jou gelegd. 

  

Ik wil jouw goede Herder zijn, 

heeft Jezus bij je doop beloofd; 

de Heil'ge Geest ook aan je geven, 

Die zorgt dat je mijn Woord gelooft. 
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Ik wil je helpen in het goede, 

dat uiteindelijk wordt beloond, 

je leven elke dag vernieuwen 

zodat je in mijn liefde woont. 

 

In alles wil ik je steeds leiden, 

opdat je met mijn Geest vervuld 

leert tegen alle kwaad te strijden 

en je Mij altijd volgen zult. 

 

 

XIII. 

Waterdruppels op je hoofd, zijn zo weer weg. 

Maar wat God jou nu belooft, blijft altijd echt. 

 

Ook al ben je nog heel klein, jij hoort erbij. 

God wil ook jouw Vader zijn, net als van mij. 

 

(na de doop) 

Waterdruppels op je hoofd zijn zo weer weg. 

Maar wat God jou heeft beloofd, blijft altijd echt. 

 

XIV. 

Mensenkind, waar kom jij vandaan 

amper geboren, nog geen naam 

totdat twee mensen, een man en een vrouw,  

zeggen: wat houden wij veel van jou; 

N is je naam. 

 

Mensenkind, kijk de mensen nou - 

ze willen niet meer zonder jou, 

worden je vrienden en geven een hand, 

nemen je mee naar het mensen land: 

N is je naam, 

 

Mensenkind, jij bent niet alleen, 

ook al moet je door water heen - 

wij gaan met jou en we gaan tegelijk, 
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totdat wij zijn in het koninkrijk: 

N is je naam. 

 

Iedereen is zo’n mensenkind - 

vragend totdat hij wordt bemind' 

gaande en staande in weer en in wind  

totdat een ander het antwoord vindt: 

Menslief is je naam. 

 

XV. 

Water, water van de doop  

taal en teken van de hoop: 

zie, wij komen bij u staan, 

wijs ons Gods belofte aan! 

 

Water, water van de vloed  

die de ark wel dragen moet, 

hoog staat daar de regenboog: 

God maakt heel de aarde droog! 

 

Water, water van de Nijl  

draagt het scheepje van het heil- 

biezen mandje in het riet: 

God vergeet de zijnen niet! 

 

Water, water der Jordaan, 

alle schuld is weggedaan  

onze zonden draagt de Heer, 

zie: de duif daalt op Hem neer! 

 

Water, water van de doop, 

uit uw bron ontspringt de hoop: 

God bevrijdt en Hij geneest- 

lof zij Vader, Zoon en Geest! 

 

XVI. 

Verbonden met vader en moeder, 

natuurlijk het meest met die twee, 

maar ook met de andere mensen  
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vier jij hier dit feest met ons mee, 

  

Je hebt al een naam, 

maar je krijgt er een bij op dit feest  

want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Je bent al een tijdje bij mensen, 

je naam is bij ons al vertrouwd  

en dus is het tijd om te vieren, 

dat God die je kent, van je houdt. 

 

Nu mag je gaan leven met mensen 

verbonden in liefde en trouw  

omdat zij vandaag bij dit dopen  

Gods Naam legden naast die van jou. 

  

XVII.  

Kind, wij dragen je op handen  

naar het water van de bron  

Want jouw leven mag niet stranden, 

niet vergaan in het waarom 

 

Door het water vroeg of later 

kom je dicht bij het geheim. 

In de hoge hemel staat er 

dat je kind van 't licht mag zijn  

 

Als jouw naam wordt uitgesproken  

over duister water heen, 

is jouw eenzaamheid doorbroken, 

ben je hier niet meer alleen. 

 

Water, water, laat het stromen, 

teken en herinnering, 

van een eeuwig heimwee dromen, 

van een altijd nieuw begin. 

 

Opgenomen en verbonden  
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met de Naam die vrede is, 

gaat jouw leven niet ten onder 

en het wordt niet uitgewist. 

 

XVIII. 

Mijn lieve kleine kindje, vandaag zijn wij zo blij. 

Je kunt het niet begrijpen, maar tóch hoor jij erbij! 

 

Je bent gedoopt met water en daarom is het feest! 

Wij hopen dat je later gedoopt wordt met Gods Geest. 

 

Dat je de weg zult wand'len, die Jezus zelf ons wees: 

in liefde voor de ander en vrij van alle vrees. 

 

XIX. 

Drie druppeltjes water. 

Een zegt jou "God houdt van mij." 

Twee zegt jou: "Je hoort erbij." 

Drie zegt: "Daarom zijn wij blij!" 

Weet je wat ze gaan doen? 

Ze geven jou een zoen! 
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BIJLAGE 8: KEUZE UIT LIEDEREN VOOR SAMENZANG 

 

I. 

Laat zingen de bloemen 

Alle wegen van de wereld leiden naar de hemel toe. 

En de wind die rondom dartelt voert je naar die zonnegloed. 

 

Refr.     Laat zingen de bloemen, zingen de wei! 

 Mijn hart is licht en blij. 

 Laat zingen de bloemen, zingen de wei! 

 Uw vreugd', o Heer, zingt diep in mij. 

Ied're weg van moeder aarde ligt bezaaid met vriend'lijkheid, 

en de blik van al je broeders wacht de glimlach, lang verbeid. 

 

Alle wegen van de vlakte leiden onvermoeibaar ons 

ondanks alle pijn en smarten naar een gouden horizon. 

 

Alle wegen van het leven vragen dat je hopen blijft 

op het feest dat God zal geven, waar je eeuwig bij Hem blijft. 

 

II. 

Dag en nacht Heer 

Refr. Dag en nacht Heer, waakt Gij als een herder over mij.  

 Dag en nacht Heer, veilig kan ik met U zijn. 

 

(1)  Als de dag opnieuw begint, waakt Gij als een herder over mij, 

 als een vader voor zijn kind, veilig kan ik met U zijn. 

 

(2)   In de avondschemering, waakt Gij als een herder over mij, 

 ik ben Uw beschermeling, veilig kan ik met U zijn. 

 

(3) In het duister van de nacht, waakt Gij als een herder over mij,  
 Gij mijn toevlucht, steun en kracht, veilig kan ik met U zijn. 

 

III. 

Dank U voor deze nieuwe morgen 

(1)  Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. 

 Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 
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(2)  Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft, 

 Dank U voor wat ik niet verdiende: dat Gij mij vergeeft. 

 

(3)  Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk. 

 Dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek. 

 

(4)  Dank U voor vele moeilijkheden, dank U voor zoveel pijn en strijd. 

 Dank U dat Gij in alle lijden toch steeds bij ons zijt. 

 

(5)  Dank U dat Gij hebt willen spreken, dank U, Gij hoort een ieders 

taal. Dank U dat Gij het brood wilt breken met ons allemaal. 

 

(6)  Dank U, uw Liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik nu weet 

daarvan. Dank U, o God ik wil U danken, dat ik danken kan. 

 

IV. 

De Geest des Heren 

(1)  De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 

 in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 

 De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend, 

 herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. 

 

(2)    Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 

 Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 

 Wie weet waarvan Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? 

 Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 

 

V. 

De Heer heeft mij gezien 

(1)   De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw  

 geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

 gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds 

 met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 

(2)   Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit, heeft in zijn handen onze 

 Naam geschreven. De Heer wil ons bewonen  als zijn huis, plant  

 als een boom in ons zijn eigen leven, wil met ons spelen, neemt 

 ons tot zijn bruid en wat wij zijn: Hij heeft het ons gegeven. 
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(3)    Gij geeft het uw beminden in de slaap, Gij zaait uw Naam in onze 

diepste dromen. Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt, zoals de 

regen neerdaalt in de bomen. Zoals de wind, wie weet waarheen hij 

gaat, zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 

VI. 

Dit is de dag 

(1)    Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 

 Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 

 Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 

 heeft Hij ons licht aangeheven. 

 

(2)    Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 

 doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen, 

 Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 

 Wij zijn in Jezus herboren. 

 

(3)    Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 

 Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 

 En zo voortaan eren Gods heilige Naam. 

 En Hem in waarheid aanbidden. 

 

VII. 

Geef mij kracht 

(1)    Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer (3x), 

 o, geef mij kracht. 

 

(2)    Ik ben mens onder velen, Heer, ik ben mens, zoals velen, Heer, 

 ik ben mens, 'k wil geloven, Heer, o geef mij kracht. 

 

(3)    Steeds op zoek naar de waarheid, Heer, steeds op zoek naar de  

liefde, Heer, steeds op zoek naar de eenheid, Heer, o geef mij 

kracht. 

  

(4) Tot uw eer wil ik leven, Heer, tot uw eer wil ik geven, Heer, 

 tot uw eer wil ik werken, Heer, o geef mij kracht. 
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VIII. 

Komt, laat het ieder horen 

 

Refr.   Komt, laat het ieder horen, zorgt, dat het ook de blinden zien. 

Komt, laat het ieder horen, de Heer is hier bij ons. 

 

(1)  Wees bereid tot luist'ren en hou je toch niet doof. 
 Want ieder, die wil horen verstaat: de Heer is hier, ja. 
(2)    Allen zijn wij mensen en horen bij elkaar. 
 En wie zijn broeder lief heeft, die is de Heer nabij, ja. 
(3)    Geef je brood aan armen, je naaste is in nood. 
 Zo gauw je 't hebt gegeven, zal Christus bij je staan, ja. 
(4)    Breng Hem alle gaven, vertrouw je aan Hem toe,  
 zijn liefde zal ons helpen, want Hij trekt met ons mee, ja. 
(5)    Luister naar zijn roepen, neem aan zijn maaltijd deel, 

 in 't brood dat wij hier eten, komt Hij dan onder ons, ja. 

(6)    Hij is nu verborgen, je kunt Hem nog niet zien. 

 Maar eenmaal zal Hij komen, wees daarop voorbereid, ja. 

 

IX. 

O reinste der schepselen 

(1)    O reinste der schepselen, o moeder en maagd, 

 Gij die in uw armen het Jezuskind draagt, 

 Maria, aanhoor onze vurige bee 

 geleid ons door 't leven, o Sterre der zee. 

 

Refr.  O Sterre der zee, o Sterre der zee, (+ laatste regel couplet) 

 

(2)    Bedreigen ons noodweer of storm op onz’ baan, 

 is ‘t scheepj’ onzer ziel in gevaar te vergaan, 

 bedaar dan, Maria, de storm op uw bee, 

 stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der zee. 

 

(3)    Maria, als gij onze schreden geleidt, 

 schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd; 

 dan landen wij veilig ter hemelse ree, 

 en danken U eeuwig, o Sterre der zee. 
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X. 

Pelgrimstocht der mensen 

(1)    Pelgrimstocht der mensen; veertig jaar woestijn, 

 onvervulde wensen, 't land zal heerlijk zijn! 

 Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om? 

 God, trek in ons midden; kom, Heer Jezus, kom! 

 God, trek in ons midden; kom, Heer Jezus, kom! 

 

(2)    Vrucht van eenzaam sterven, 't leven overwon! 

 Wij gaan 't land nu erven, God is zelf haar zon. 

 Trekkers vol vertrouwen, werpt uw last op Hem. 

 God is zelf aan 't bouwen, 't nieuw Jeruzalem. 

 God is zelf aan 't bouwen, 't nieuw Jeruzalem. 

 

XI. 

Uw boodschap dragen wij 

Refr.   Uw boodschap dragen wij, o Heer, door de wereld wijd, 

  getuigen zullen wij, opdat allen U loven, alleluia. 

(1)    Gij roept ons allen op, als uw getuigen Heer, 

 om 't licht te zijn dat schijnt voor elk die maar wil zien. 

 

(2)    Uw uitverkiezing, Heer, treft ons zo diep in 't hart, 

 dat wij nu blijgezind, U volgen waar Gij zijt. 

 

(3)    Gij hebt ons liefdevol, gans naar uw Hart gevormd: 

 geef dat ons wankel hart uw liefde nooit verraadt. 

 

(4)    O Heer, geef ons de vreugd, in uwen dienst te staan, 

 opdat wij langs de weg, die Gij zijt, zouden gaan. 

 

(5)    Met aandrang vraagt Gij ons, maak Mij bekend aan hen, 

 die hunkeren naar Mij, hun onbekende God. 

 

XII. 

Waar liefde mensen samenvoegt 

(1)     Waar liefde mensen samenvoegt, worden stenen een paleis. 

 De kille straat een lentetuin, de hel een paradijs. 
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Refr.  Een land van licht en zonneschijn, een haard waar men zich 

warmt, een overvolle beker wijn, een mens die je omarmt. 

 

(2)    De deur roept je een welkom toe, een stoel staat voor je klaar.  

 De tafel is gastvrij gedekt, een heerlijk avondmaal. 

 

 

XIII. 

Wees gegroet o sterre 

(1)   Wees gegroet o sterre, wees gegroet van verre. 

 Aan de hemel blinkt uw licht in het bange vergezicht. 

Refr.   Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 

 

(2)    Als de golven stijgen, hoger, hoger, dreigen, 

 Schijn dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve buit. 

 

(3)    Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 

 Op uw zacht en zalig licht houden wij het oog gericht. 

 

 

XIV. 

Wij groeten U, Maria 

(1)    Wij groeten U, Maria, Moeder, mild en goed! 

 Wij prijzen U, Maria, Moeder, mild en goed ! 

Refr. Bid, dat Jezus ons behoedt: Sancta Maria! 

(2)    Maria uitverkoren, Moeder, mild en goed! 

 Wij willen U behoren, Moeder, mild en goed! 

 

(3)    Die Jezus gaf het leven, Moeder, mild en goed! 

 Wij loven U, verheven, Moeder, mild en goed! 

 

XV. 

Wij groeten U, o Koningin 

(1)    Wij groeten U, o Koningin, o Maria: 

 u Moeder vol van teed're min, o Maria. 

 

Refr.   Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn, 

 prijst met ons uw Koningin: salve, salve, salve Regina. 
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(2)    O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 
 en troost in alle bitterheid, o Maria. 
 
(3)    Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 

 leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. 

 

(4)    Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria: 

 de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. 

 

XVI. 

Wij hebben voor u gebeden 

 Refr. Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. 

  En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,  

  versterk uw broeders, versterk uw zusters.  

  Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. 

(1)   Gaat uit over alle landen tot zover als de wereld reikt. 

 Verkondigt het evangelie dat het alles wat leeft bereikt. 

 

(2)    En zegt: wie in Hem geloven zijn gered voor het Koninkrijk. 

 De wonderen, blijde tekens, zijn dan binnen uw handbereik. 

 

XVII. 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 

(1)    Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen 

geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn 

naam, bestorm Hem met mijn vragen. Dat Hij mij maakt, dat Hij 

mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

(2)   Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd, waakt over mij en over 

al mijn gangen. Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid, om als ik 

val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij 

zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

XVIII. 

Jij kindje schrik maar niet (Mel. In Holland staat een huis) 

(1) Jij kindje, schrik maar niet, 

 pijn doet het water niet.  

 Het water is een helder bad, 

 jij wordt een hele lieve schat.  
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 Jij hoort er nu ook echt bij, 

 dit water maakt jou blij.  

 

(2) Jij kindje, let maar op,  jij hebt een lieve God. 

 Hij draagt jou in Zijn armen mee, 

 zo golft het water van de zee. 

 Jij hoort er nu ook echt bij, dit water maakt jou blij.  

 

(3) Jij kindje, wees maar niet bang, God helpt jou je leven lang.  

 Hij noemt jou met een lieve naam, jij mag met ons verder gaan.  

 Jij hoort er nu ook echt bij, dit water maakt jou blij.  

 

XIX. 

Kaarsjes in de nacht 
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XX. Laat zingen de bloemen 

 

Refr.  Laat zingen de bloemen, zingen de wei. 

 Mijn hart is licht en blij. 

 Laat zingen de bloemen, zingen de wei. 

 Uw vreugd, o Heer, zingt diep in mij. 

 

Alle dagen van ons leven 

of we ziek zijn of gezond 

worden jou en mij gegeven 

door de God van het Verbond. 

 

Liefdevol schreef Hij met water 

Zijn drie namen op ons hoofd 

zo heeft Hij voor nu en later 

jou en mij Zijn heil beloofd. 

 

Zeg maar: dank U, zeg maar: amen! 

zeg maar: Vader, Zoon en Geest. 

Hij roept de geslachten samen 

voor het ene grote feest. 

 

 

XXI. 

Zegen dit kindje, Heer 
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 Zegen dit kindje, Heer, neem het in Uw armen. 

 Wilt U het alsmaar weer met Uw liefde warmen. 

 

 Zegen dit kindje Heer, en bescherm het leven. 

 Wilt U het keer op keer Uw genade geven. 

 

 Zegen dit kindje, Heer, houd  het in U geborgen. 

 Nu nog zo broos en teer, maak het sterk voor morgen. 

 

 Zegen ons samen, Heer neem ons in Uw armen. 

 Wilt U ons alsmaar weer met Uw liefde warmen. 

 

 

XXII. 

Kom ga mee 

 

Kom, ga mee, geef ieder een hand, 

samen bouwen aan een nieuw land.  

Het Rijk van God leeft diep in je hart, 

vandaag begint een nieuwe start. 

 

Kijk eens hier, wij dansen nu rond, 

leef maar lang en blijf goed gezond. 

God helpt jou je leven lang, 

….(naam kind), wees maar niet bang! 

 

 

XXIII. 

Kom in de kring van Gods gezin 

 

Kom in de kring van Gods gezin. 

Geef mij je hand en kom. 

Want er is plaats voor iedereen. 

Kom in de kring. 

 

XXIV. 

Je bent gedoopt, je krijgt een kaars 

 

Je bent gedoopt, je krijgt een kaars. 



 64 

Een vlammetje heel klein. 

Die kaars wil zeggen: 

Kijk, Gods licht zal altijd bij je zijn. 

 

Die kaars gaat mee. 

Soms gaat hij aan. 

Dan denk je aan je doop. 

Je groeit steeds verder in Gods licht 

en in geloof en hoop. 

 

De kaars wordt klein 

en jij wordt groot. 

Zo gaat dat. Dat is goed. 

Misschien zorg jij dan voor wat licht 

in wat je zegt en doet. 

 


