
1 

Best ouders, 

Deze teksten en inleiding zijn bedoeld om u te ondersteunen in het maken van een boekje voor de 

doop van uw zoon of dochter.  

U vindt hierin een orde van dienst zoals wij gebruiken bij de doopviering, verschillende teksten 

waaruit u kunt kiezen, een aantal vrije teksten die u in de viering kunt gebruiken en voorbeelden van 

liederen. Deze laatste twee dienen slechts als voorbeeld. U mag hierin ook een eigen keuze maken. 

Wanneer u voor de vaste teksten en gebeden een eigen tekst wilt gebruiken dan vragen wij u deze 

even aan ons voor te leggen. Muziek is niet aanwezig en moet u zelf meenemen. De lijst is alleen 

bedoeld als voorbeeld.  

Het aantal vrije teksten (gedichten e.d.) en liederen die u kunt kiezen hangt af van het aantal 

dopelingen. Per familie (dubbele of enkele doop) kunt u één lied en een tekst toevoegen. De plaatsen 

waar u dit kunt doen staan met een sterretje aangegeven in de orde van dienst. Zelf zingen raden we 

alleen aan te doen wanneer er zich veel zangtalent in uw familie- en vriendenkring bevindt.  

Op sommige plaatsen staat aangegeven staat dat de teksten door ouders/peetouders enz. gelezen 

kunnen worden of worden de ouders/peetouders genoemd. U kunt u hier uw/hun namen invullen.  

Een aantal onderdelen zijn optioneel en mag u weglaten. Dit staat per onderdeel aangegeven.  

 

Succes met het samenstellen van uw boekje. 
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1. Orde van dienst van een doopviering 
Opening: 

- Openingswoord door de Pastoor 

- * Lied of tekst 

- Gebed (2A t/m E) 

- Eventueel kaarsje(s) voor overleden dierbaren 

- * Lied of tekst 

Motivatie: 

- Naamgeving (3A t/m H) 

- Doopmotivatie (4A t/m E) 

- * Lied of tekst 

Evangelielezing (5A t/m I) 

Doopbelofte (6A t/m J) 

- Doopbelofte ouders  

- Doopbelofte peetouders 

- Handoplegging (7A t/m D) 

- * Lied of tekst 

Geloofsbelijdenis (8A t/m H) 

Gebed tegen kwaad (optioneel) 

Doop (10) 

- Water A t/m C 

- Olie A – B 

- Zout A t/m C (optioneel)  

- Licht A t/m E 

- Effeta 

Onze vader 

Toewijding aan Maria met Wees Gegroet 

- * Lied of tekst (Eventueel een Ave Maria) 

Zegen en “Lang zal ze/hij leven”. 
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2. Openingsgebed  
A. Pastoor: 

God, 

U hebt ons hier samen geroepen rond dit pasgeboren kind  

dat staat aan het begin van zijn levensweg,  

die doortocht van duisternis en licht,  

van vallen en opstaan, van dood en leven.  

Vandaag nemen wij dit kind op in onze gemeenschap. 

Wees voor dit kind een goede God,  

in de naam van Jezus uw Zoon  

die als een licht in deze wereld is gekomen;  

die door het water van de dood is heengegaan  

en nu bij U leeft tot in eeuwigheid.  Amen. 

B. Pastoor: 

God, 

aan de wieg van dit kind staan wij verwonderd stil bij het leven. 

Wij ervaren hoe klein wij zijn en hoe groot:  

hulpeloos en toch vol levenskracht, armzalig en toch vol beloften. 

Bij deze geboorte vragen wij U:  

help ons alles te doen wat het geluk van dit kind kan dienen. 

U hebt ons dit leven toevertrouwd:  

laat het te midden van ons opgroeien in een klimaat van goedheid. 

Leer ons naar elkaar luisteren,  

doe ons beseffen dat spreken zilver is en zwijgen soms goud. 

God, wij mogen geloven in U en in Jezus, uw Zoon. 

Wij hopen dit geloof met uw genade door te geven aan dit kind, 

alle dagen die komen. 

C. Pastoor: 

Goede God, 

Wij danken U voor dit nieuwe leven. 

Nog voor het werd geboren 

hoorde het al bij ons, 

wisten en hoopten wij 

dat wij samen verder mochten gaan. 

Wij weten niet hoelang het ons is vergund: 

voor korte of lange tijd 

zal dit kind naast ons zijn eigen weg gaan. 

Geef, Heer, dat wij deel hebben aan zijn geluk. 

Dat dit kind u ziet wanneer het ons aankijkt. 

Dat dit kind ons vindt wanneer het u zoekt. 

Ons naast zich weet als reisgenoten, 

voor lange of korte tijd. 

Maar met een bestemming van Licht. 

Moge het zo zijn. 



5 

D. Pastoor: 

Heer, onze God 

wij zijn hier gekomen  

voor de doop van deze kinderen 

Wij bidden om uw zegen 

over dit nieuwe leven, 

over wat deze kinderen zullen doen 

en over alles wat om hen gedaan wordt. 

Allen: 

Wij danken U 

voor de vreugde die zij ons geven, 

voor het geluk van de ouders, 

voor de verwondering van allen  

die hen kwamen zien 

Pastoor: 

Daarom is ons gebed 

een gebed vol vertrouwen 

want Gij hebt ons bemoedigd 

en blij gemaakt. 

Allen: 

En Gij zult ons behoeden  

en deze kinderen beschermen, 

alle dagen van hun leven. 

Amen 

E. Pastoor: 

God, onze Vader, 

Gij zijt de oorsprong van ons leven, 

de bron waaruit ons bestaan  

ontspringt. 

Wij danken U, 

omdat gij ook dit kind 

uit uw liefde geboren laat worden 

en het aan ons toevertrouwt. 

Wij danken U, 

omdat Gij uw mensen zegent 

met nieuw leven 

en ons zo aanmoedigt 

om op U te blijven vertrouwen, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
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3. Naamgeving 
 

A. Ouders: 

<naam dopeling>, 

Je kreeg van ons je eigen naam om altijd mee te leven. 

Hij kan nooit meer bij je vandaan, nooit meer worden weggegeven. 

Hij groeit voor altijd met je mee, zonder te veranderen. 

Hij leert je dat je iemand bent, anders dan alle andere. 

Pastoor: 

<naam dopeling>, zo zul je heten.  

Deze naam is het eerste geschenk van je ouders aan jou.<naam dopeling>,  

moge je met deze naam altijd met liefde en eerbied worden aangesproken.  

Zo zul je ook bekend zijn bij God,  

die gezegd heeft:  

“Ik schrijf je naam in de palm van mijn hand; ik zal je nooit vergeten”. 

B. Pastoor: 

Als mensen van elkaar houden 

dan noemen zij elkaar bij hun naam. 

Als twee mensen een kindje krijgen 

dan geven zij aan hun kind een naam. 

Die naam drukt hun liefde en hun verwachting uit, 

die naam blijft een leven lang. 

Ontelbare malen wordt hij genoemd 

en telkens weer is er iemand die ernaar luistert. 

Die naam is het eerste geschenk van ouders aan hun kind. 

Ouders, wanneer jullie je kind een naam geven, 

dan zeggen jullie daarmee ook: 

Wij als ouders geven jou deze naam, 

maar jij bent niet ons bezit; wij hebben je niet,  

maar je bent zelf een eigen persoon. 

En jij mag ons vader en moeder noemen. 

Dat wil zeggen; wij zijn er voor jou. 

Beste ouders, welke naam hebben jullie aan je kind gegeven? 

Ouders: 

Wij hebben onze zoon/dochter  <doopnamen dopeling> genoemd. 

Pastoor: 

Met deze namen zul je door het leven gaan. 

Met deze namen zullen de mensen je voortaan kennen. 

Je naam staat voorgoed geschreven  

in het boek des levens, 

in de palm van Gods hand. 
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C. Pastoor: 

Je eigen naam is een kostbaar bezit, dat een leven lang blijft.  

Ontelbare malen word je genoemd en telkens is er iemand die naar je luistert. 

Met een eigen naam zul je worden gekend en herkend.  

Als enig en uniek tussen al die mensen van onze wereld. 

De naam is het eerste geschenk dat de ouders aan een kind geven.  

<namen ouders>, wanneer jullie als ouders je kindje een naam geven,  

dan zeggen jullie daarmee ook; wij als ouders geven je deze naam,  

maar je bent niet ons bezit, we hebben je, maar je bent zelf een eigen persoon  

en je mag ons papa en mama noemen. 

<namen ouders>, welke naam hebben jullie aan je zoon/dochter gegeven? 

Ouders: 

Wij hebben onze zoon/dochter  <doopnamen dopeling> genoemd. 

Pastoor: 

Je kreeg een hele mooie naam, 

om altijd mee te leven. 

Die gaat nooit meer bij je vandaan, 

en wordt nooit meer weggegeven. 

Hij groeit voor altijd met je mee, 

zonder te veranderen. 

Hij leert je dat je iemand bent, 

anders dan alle anderen. 

D. Pastoor: 

Zonder naam kan niemand aangesproken worden, 

zonder naam loopt een mens verloren in de massa. 

Een naam roep een mens op in je herinnering, 

een naam geeft verbondenheid van mens tot mens. 

Wil je aangesproken worden, dan heb je een naam nodig. 

Ieder mens mag een naam hebben, dus ook dit kind. 

Ouders, wat is de naam die jullie gaven aan je kind,  

met welke namen wil je dat jullie kind gekend zal zijn in onze gemeenschap? 

Ouders: 

Wij hebben onze zoon/dochter <doopnamen dopeling> genoemd. 

E. Pastoor: 

Ouders, iedere mens draagt een naam bij God 

en bij de mensen.  

Welke naam hebben jullie aan je kind gegeven? 

Ouders: 

Wij noemen ons kind <doopnamen dopeling> 

pastoor: 

Bidden wij samen: 
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Allen: 

God, wij vragen U: 

draag dit kind alle dagen van zijn/haar leven 

tot in eeuwigheid. Amen. 

F. Pastoor: 

Een naam krijg je niet zomaar. 

Een naam zegt iets over de unieke mens die je bent.  

De bijzondere mens die je nog worden moet. 

Ouders: 

Jouw naam is met zorg gekozen.  

Jouw naam zet je in de lange lijn van familie 

van opa’s en oma’s, overgrootouders  

en voorouders van nog langer geleden. 

Daarom heet je voluit  <doopnamen dopeling> 

Weet dat je bij ons hoort, 

weet dat wij van je houden 

weet dat jouw naam voor altijd  

in ons geheugen en in ons hart is geprent. 

En hier, in deze gemeenschap van mensen, 

geloven wij, dat God hier weet van heeft. 

Dat God die naam, jouw naam <doopnamen dopeling> , 

heeft geschreven in de palm van zijn hand. 

Pastoor:  

Dat je je geborgen mag weten  

in de liefde van je ouders en familieleden 

in de liefde van de gemeenschap van mensen 

in de liefde van God. 

 

G. Ouders: 

<doopnamen dopeling>, zo zul je altijd heten. 

Met deze naam zullen wij jou roepen 

terwijl je opgroeit en de wereld om je heen gaat ontdekken. 

Met deze naam zullen wij je wegwijs maken in dit leven. 

<doopnamen dopeling>, ook als je groot bent 

en de liefde gaat proeven, 

zal jouw naam als muziek in de oren klinken. 

Als een woord van trouw. 

En bij verdriet als een woord van troost. 

Pastoor: 

 <doopnamen dopeling>, wij hopen dat je mag gaan vermoeden en geloven 

dat deze naam van jou staat geschreven in de palm van Gods hand. 

Jouw naam, <doopnamen dopeling>,  

die in betekenis zal toenemen 
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als jij liefde en vriendschap weet te geven aan andere mensen. 

<doopnamen dopeling>  

jij hebt deze naam gekregen om altijd mee te leven.  

Hij maakt ons duidelijk dat jij iemand bent.  

Wij hopen dat jouw naam ook gekend wordt  

in onze geloofsgemeenschap.  

En moge jouw naam geschreven staan in de palm van Gods hand. 

H. Ouders: 

<doopnamen dopeling> een naam die klinkt in onze oren;  

een naam voor een klein mensje om van te houden.  

Een eigen naam: omdat iedere mens, klein of groot,  

enig en uniek is tussen alle andere mensen van onze wereld.  

Een naam hebben betekent:  

jij – met alles wat je bent en hebt – jij mag er zijn bij ons,  

met name, voor heel je verder leven! 

Pastoor: 

<doopnamen dopeling>  

jij hebt deze naam gekregen om altijd mee te leven.  

Hij maakt ons duidelijk dat jij iemand bent.  

Wij hopen dat jouw naam ook gekend wordt in onze geloofsgemeenschap.  

En moge jouw naam geschreven staan in de palm van Gods hand. 
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4. Doopmotivatie / ouder(s) 
 

A. Je bent alweer een tijdje bij ons. Je hebt allang gemerkt hoe welkom je bent. 

Je voelt je wonderwel thuis in deze wereld.  

We hopen dat dit zo zal blijven en dat je zult opgroeien  

tot een mens die weet dat het goed is om te leven. 

We willen jou het verhaal vertellen van Jezus van Nazareth  

en hopen dat je er in jouw leven houvast aan zult hebben.  

We willen je het verhaal vertellen omdat hij laat zien dat het kan: 

Dat mensen elkaars verdriet delen, dat mensen elkaars blijdschap vieren. 

Dat mensen deuren openzetten voor elkaar. 

Dat mensen delen wat ze hebben. 

<naam dopeling>,  

we laten je dopen zodat je op kunt groeien in deze geloofsgemeenschap. 

Wij willen jou laten weten dat je niet alleen bent op deze wereld en dat je altijd bij iemand terecht 

kunt, die naar je zal luisteren en zal helpen als je het nodig hebt. Hopelijk wordt jij dan een gelukkig 

en goed mens. 

Wij willen je hiervoor een basis geven en zetten vandaag daarvoor de eerste stap, maar we laten je 

vrij later je eigen keuzes te maken. 

B. <naam dopeling>, wij zullen er altijd voor je zijn. 

Tijdens je levenswandel zul je veel wijsheid en kracht nodig hebben om de juiste keuzes te 

maken. Een deel van die wijsheid en kracht kun je ontlenen aan het geloof. De bijbel bevat vele 

verhalen over goed en kwaad, over naastenliefde en onzelfzuchtigheid. 

Nu je nog klein bent kunnen en mogen wij je nog helpen bij je keuzes. Door je vandaag te dopen, 

hopen wij je de juiste weg te wijzen.  

Wij wensen je toe dat je op belangrijke momenten in je leven kracht zult ontlenen aan je geloof 

in Hem, en dat je geloof je zal helpen om steeds de juiste keuzes te maken. 

Dit doen we op deze speciale plek omdat we dan voor ons gevoel dicht bij God zijn en dus ook 

dichter bij de mensen waarvan we zo graag hadden gezien dat ze jou zelf nog hadden kunnen 

zien opgroeien, maar waarvan we weten dat ze er op een andere, ontastbare manier zeker bij 

zijn. 

C. <naam dopeling>,  

Wij hebben ervoor gekozen om jou te laten dopen, omdat wij je een basis mee willen geven. Een 

ondergrond waarop je kunt terugvallen in goede en in slechte tijden, zodat je nooit het idee 

hoeft te hebben er alleen voor te staan. 

Je mag in je leven je eigen keuzes maken, maar wij willen je laten kennismaken met de kerk en 

deze gemeenschap. 

Door je deze bijzondere aandacht te geven, willen we je laten zien hoe gewenst jij bent. <naam 

dopeling>, je bent een geschenk voor ons, ons kleine wondertje. We hopen je houvast en kracht 

te geven om in deze wereld iets goeds van je leven te maken. 
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D. <naam dopeling>, 

Op <geboortedatum dopeling>, zag jij het levenslicht. Je bent dus alweer … maanden in ons 

leven. En je hebt nu al door hoe welkom dat je bent. 

Altijd lacht, spelen en plezier! 

En dat zou zo je hele leven door moeten gaan. 

Om dat te kunnen realiseren zullen wij, als papa en mama, ons geloof op jou overbrengen, 

zodat jij in slechte tijden, ook steun aan God kan vragen. 

En dat Hij jou kan laten zien,  

dat achter een regenbui meestal de zon wel schijnt. 

Dat je kan uitgroeien, tot iemand met goede normen en waarden, 

die anderen respecteert en lief heeft. 

Dat wensen wij voor jou, lieve <naam dopeling>! 

E. Vanaf hun geboorte gaan mensen hun levensweg. 

Maar de ene weg is de andere niet. 

Er is volgens onze overtuiging één goede weg. 

Het is een kunst om die te vinden en erop te blijven lopen; 

want er zijn veel zijwegen, die er soms heel aantrekkelijk uitzien 

maar wel doodlopen. 

Ook ons lukt het niet altijd om op de goede weg te zijn, 

maar we proberen het wel. 

Opkomen voor misdeelden is die weg, delen met anderen, 

vrede, leven en waarheid. 

We laten jou dopen, <naam dopeling>, 

want we willen jou meenemen op die weg. 

We willen jou die weg wijzen,  

zodat jij hem later altijd weer kunt terug vinden; 

de weg van Jezus Christus. 
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5. Evangelielezingen / Familie of Pastoor 
 

A. Laat de kinderen tot mij komen. (Mc. 10, 13-16) 

In die tijd brachten de mensen hun kinderen bij Jezus, met de bedoeling dat Hij hen aan zou 

raken. Maar de leerlingen stuurden hen terug. Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: Laat 

die kinderen toch bij Mij komen en houd hen niet tegen. Want het Rijk van God behoort aan hen, 

die zijn zoals zij. Voorwaar, Ik zeg U: Wie het Rijk van God niet aanneemt als een kind, zal er zeker 

niet binnengaan. Toen omhelsde Hij hen en zegende hen en Hij legde hen de handen op. 

 

B. Storm op het meer (Mt. 14, 22-33) 

In die tijd vroeg Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast voor hem uit over te steken; dan 

zou hij intussen de mensen wegsturen. En toen hij de mensen had weggestuurd, ging hij de berg 

op om te bidden, hij alleen.  

De boot was al veel stadiën uit de kust, terwijl ze het zwaar te verduren had van de golven, 

omdat ze de wind tegen hadden. Op het einde van de nacht ging hij lopend over het meer naar 

hen toe. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. 'Een spook!', 

riepen ze, en ze schreeuwden van angst.  

Meteen begon Jezus tegen hen te spreken en zei: 'Rustig maar, ik ben het. Wees niet bang'. 

Petrus gaf hem ten antwoord : 'Heer, als jij het bent, laat me dan over het water naar je 

toekomen'.  

Hij zei: 'Kom.' En Petrus stapte uit de boot, liep over het water en ging naar Jezus toe. Toen hij 

lette op de kracht van de wind, werd hij bang, en toen hij begon te zinken, schreeuwde hij: 'Heer, 

red me.' Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast en zei tegen hem: 'Kleingelovige, 

waarom twijfelde je ?'  

Toen ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De mensen in de boot vielen op de knieën 

en zeiden: 'Werkelijk, jij bent zoon van God.' 

 

C. Optreden van Jezus in Nazareth (Lc. 4, 16-22a) 

In die tijd kwam Jezus in Nazareth, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op 

sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te leen, en kreeg een boekrol van de profeet 

Jesaja aangereikt.  

Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: De Geest van de Heer rust op mij; 

daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen, heeft Hij mij 

gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun 

ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een heel jaar af te kondigen dat de Heer 

welgevallig is.  

Daarna rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen in 

de synagoge waren op Hem gericht. Toen begon Hij hen toe te spreken: “Vandaag is het 

Schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan. ”Ze betuigden Hem allemaal hun bijval en 

verbaasden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond vloeiden. 
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D. Wordt als kinderen (Mt. 18, 1-5) 

In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: “Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk 

de hemelen?” Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei: “Ik verzeker jullie, als je niet 

verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich 

dus klein maakt als dit kind, is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En wie één zo’n kind 

ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.” 

E. Toewijding van Jezus in de Tempel (Lc. 2, 41-50) 

Toen Jezus twaalf jaar was, namen zijn ouders Hem mee naar Jeruzalem, om daar het paasfeest 

te vieren. Toen de feestdagen voorbij waren, en ze naar huis terugkeerden, bleef hun zoon Jezus 

in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij het 

reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en 

kennissen.  

Maar toen zij Hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken. Pas na 

drie dagen vonden zij Hem in de tempel;  

Hij zat er midden tussen de rabbi’s, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die Hem 

hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze hem daar zagen, waren ze 

eer ontdaan.  

Zijn moeder zei: “Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we 

je kwijt waren.” Hij zei tegen hen: “Waarom hebben jullie Mij gezocht? Wisten jullie dan niet, dat 

Ik bij mijn Vader moest zijn?” Maar ze begrepen deze uitspraak niet. 

F. Elkaar liefhebben (Joh.4, 7-12) 

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is uit 

God geboren en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde 

die God is, is onder ons verschenen doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om 

ons door Hem het leven te brengen.  

Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft 

zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen. Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, 

moeten ook wij elkaar liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar 

liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 

G. Het verloren schaap (Lc. 15, 4-10) 

Er was eens een herder die op een heleboel schapen moest passen. De kudde van de herder 

telde wel honderd schapen. De herder trok iedere dag met zijn schapen naar de grote heide. 

Daar konden zij naar hartenlust grazen. Hij lette goed op hen. Telkens telde hij om te zien of het 

er nog wel honderd waren. Hij schrok heel erg toen hij er op een keer één miste. Zou hij zich 

misschien vergist hebben? Weer telde hij. Maar ook deze keer waren het er negenennegentig. 

Hij miste dus een schaap. 

De herder bedacht zich geen ogenblik. Meteen ging hij op weg om het ene kleine lammetje te 

gaan zoeken. Steeds verder liep hij van de kudde weg. Telkens riep hij het bij zijn naam. Dan 

stond hij stil en luisterde. Hij moest het vinden voor het donker werd want anders was het 

verloren. 

Opeens hoorde hij angstig blaten. Het lammetje is met zijn vacht aan de dorens van een 

braamstruik blijven hangen. De herder rent op zijn schaapje toe, bukt zich en tilt het op zijn 

schouders. Hij draagt het naar de schaapskooi. Nu is het weer veilig. Nu kan het niets meer 

overkomen. 



14 

H. Doop van Jezus (Mc. 1, 9-11) 

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth in Galilea naar de Jordaan toe, waar Hij door Johannes 

gedoopt werd. En toen Hij weer uit het water omhoog kwam, zag Hij de hemel openscheuren, en 

Hij zag hoe de Geest als een duif op Hem neerdaalde. Uit de hemel klonk een stem: “Jij bent mijn 

lieve zoon, Ik ben blij met je.” 

I. Zending van de leerlingen (Mt. 28, 18-20) 

In die tijd ging Jezus naar zijn leerlingen en zei tegen hen: "God heeft Mij alle macht gegeven in 

de hemel en op de aarde. 

Gaat dus en maakt alle mensen tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de 

Zoon en de heilige Geest en leer hun te doen alles wat jullie van Mij moeten doen. Ik zal altijd bij 

jullie zijn tot aan het einde van de tijden." 
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6. Doopbelofte 
 

Bij de keuze van de tekst van de doopbelofte moet zowel een tekst voor de ouders als voor de 

peetouders opgenomen worden. Bij sommige teksten is dit al gecombineerd.  

A. Pastoor: 

God, U hebt <naam dopeling> oren gegeven om te horen en ogen om te zien. 

Moge hij/zij leren luisteren naar mensen en naar U. 

En oog krijgen voor al wat schoon is op deze wereld. 

U hebt hem handen en voeten gegeven, 

open zijn handen om te geven en te ontvangen. 

En laat hem altijd uw wegen bewandelen. 

Ouders: 

Wij beloven goede ouders te zijn, voor onze zoon/dochter <naam dopeling>. 

En wij hopen, voor én met hem, te werken aan een goede toekomst  

in de geest zoals Jezus dat bedoeld heeft. 

B. Pastoor: 

Ouders, jullie herinneren je de dag,  

dat je elkaar voor het altaar je woord van trouw hebt gegeven.  

je hebt toen ook beloofd, goed te zijn voor de kinderen  

die God jullie zou toevertrouwen. Daarom wil ik jullie vragen: 

Beloven jullie voor<naam dopeling> een goede vader en moeder te zijn? 

Ouders: 

Ja, dat beloven wij. 

 

Pastoor: 

Beloven jullie<naam dopeling> steeds de hand boven het hoofd te houden  

en hem/haar trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal. 

Ouders: 

Ja, dat beloven wij. 

Pastoor: 

Niet alleen de ouders hebben een taak tegenover dit kind.  

Ook jullie, Peetouders, willen meewerken aan het geluk van jullie petekind.  

Jullie vertegenwoordigen de vele mensen die een rol zullen spelen  

in het leven van <naam dopeling>. 

Antwoorden jullie daarom op deze vraag:  

beloven jullie een bijzondere belangstelling en zorg te schenken  

aan jullie petekind en mee te werken aan zijn/haar geluk? 

 

Peetouders: 

Ja, dat beloven wij. 
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C. Ouders: 

Wij beloven ons kind op te voeden in de geest van Jezus Christus,  

in vertrouwen in de medemens, in geloof in de God van bevrijding en liefde. 

Wij beloven, waar mogelijk, kwaad van ons kind af te houden. 

Wij beloven ons kind de weg van het goede te leren en het toe te rusten,  

om later zelf te kunnen kiezen. 

 

Pastoor: 

Namens onze geloofsgemeenschap,  

waar u lid van bent en vanaf vandaag ook dit kind/deze kinderen,  

beloof ik dat wij een hartverwarmend milieu, een veilige omgeving, 

een christelijke kring zullen proberen te zijn. 

 

Peetouders van <naam dopeling>,  

belooft u bijzondere zorg en aandacht aan uw petekind te besteden? 

Peetouders: 

Ja, dat beloven wij. 

Pastoor: 

Belooft u mee te werken aan het levensgeluk van uw petekind,  

in het bijzonder om het te leren hopen, te leren geloven,  

te leren liefhebben en dit alles in de geest van Jezus Christus? 

Peetouders: 

Ja, dat beloven wij. 

D. Pastoor: 

Ouders, jullie zijn je ervan bewust dat de toekomst van je kind  

in grote mate afhangt van jullie wederzijdse liefde.  

Door een kind te verwekken verbind je je al om er samen in liefde voor te zorgen.  

Toch is het goed om dit nog eens uitdrukkelijk uit te spreken.  

Daarom vraag ik jullie:  

Beloven jullie voor <naam dopeling> een lieve vader en een lieve moeder te zijn? 

Ouders: 

Ja, dat beloven wij, zo goed als wij kunnen. 

Pastoor:  

Bidden wij samen:  

Allen: 

God, U bent onze Vader. 

Wij staan geschreven in de palm van uw hand. 

Laat ook <naam dopeling> heel zijn/haar leven 

veilig zijn bij ons allemaal,  

bewaar hem/haar voor mislukking.  

Laat hem/haar de jaren door  
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de zorg en de goedheid 

van de mensen zo ervaren, 

dat hij/zij mild en menselijk wordt  

voor iedereen. 

Amen. 

E. Pastoor: 

Ouders, beloven jullie voor jullie kinderen een goede vader en een goede moeder te zijn? 

Ouders:  

Ja, dat beloven wij. 

Pastoor: 

Beloven jullie je kinderen trouw te blijven, 

wat de toekomst ook brengen zal, 

en hen te eerbiedigen, waar zij ook zullen gaan, 

steeds indachtig dat jullie kinderen uit God geboren zijn? 

Ouders:  

Ja, dat beloven wij. 

Pastoor: 

Hebben jullie de bedoeling om jullie kinderen op te voeden in de Geest van Jezus Christus, en hen in 

deze Geest zelf voor te gaan? 

Ouders:  

Ja, dat beloven wij. 

 

Pastoor: 

Peters en meters, naast de ouders willen jullie meewerken  

aan het levensgeluk van jullie peetkinderen. 

Daarin vertegenwoordigen jullie de vele mensen, 

die eens een rol zullen spelen in het leven van deze kinderen. 

Beloven jullie je petekind en diens ouders  

in vriendschap en met sympathie steeds terzijde te staan, 

wat de toekomst ook brengen zal? 

Peetouders:  

Ja, dat beloven wij. 

F. Ouders: 

Het is goed om te gaan op de weg van Jezus Christus, om te leven in Zijn Geest. Soms even is 

alles helder, de levenskracht van God, de warmte die ons aanblaast. Soms even breekt zijn licht 

in mensen door, in jou, ons lieve kindje. 

Wij willen jou laten opgroeien in de naam van Jezus. Wij willen aan jou het verhaal doorgeven 

van Jezus en van God. Wij hopen dat het voor jou een bron van inspiratie mag zijn, dat het jou de 

nodige levenskracht mag geven. 

Jij, lief kindje, leert van ons de woorden, wij helpen je bij je eerste pasjes, bij ons mag je de liefde 

leren kennen, een helpende hand willen wij jou reiken. Maar ook het verhaal van God gaan wij 
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vertellen, het verhaal van een andere wereld, een verhaal van liefde en volop leven, van geluk 

tot in eeuwigheid. Het verhaal van Jezus gaan wij vertellen, van licht en samen leven. 

Of het ons zal lukken? Er valt weinig te plannen, er zijn geen garanties. Wij zullen het proberen, 

want wij willen er zijn voor jou, net als God, die er is voor jou en voor iedereen. 

G. Ouders:  

Wij willen dat <naam dopeling> zal opgroeien 

en groot worden in vrede en liefde. 

Wij beloven ons best te doen om hem/haar op te voeden 

in geloof en vertrouwen in God; 

in zorg en toewijding aan mensen. 

Een kind ontvangen is een geweldig iets. 

Je ervaart het als een wonder, en het maakt je blij. 

Wij denken dat velen van u kunnen meevoelen met een stuk bezorgdheid 

gebondenheid en geluk die je ervaart bij het krijgen van een kind. 

 

Wij willen voor jou <naam dopeling> , 

Een goede vader en moeder zijn. 

Daarom zijn we vandaag bij elkaar gekomen 

om onze blijdschap en zorg met jou te delen. 

 

Blijdschap en dank dat wij jou, <naam dopeling> , hebben gekregen. 

Wij willen jou omringen met liefde, aandacht en geluk. 

 

 

Doopbelofte voor de peetouders 

H. Pastoor: 

Peetouders, Naast de ouders willen jullie meewerken aan het levensgeluk van jullie petekind. 

Daarin vertegenwoordigen jullie de vele mensen die eens een rol zullen spelen in het leven van 

dit kind. Beloven jullie je petekind en diens ouders in vriendschap en met medeleven steeds 

terzijde te staan, wat de toekomst ook brengen zal? 

Peetouders: 

Ja, dat beloven wij. 

I. Pastoor: 

Ouders, jullie hebben peetouders gekozen om mee te helpen bij de geloofsopvoeding van jullie 

kind. Mede namens de Kerk zullen zij jullie bijstaan en in voorkomende omstandigheden kunnen 

jullie rekenen op hun steun. Daarom vraag ik jullie, peetouders, zijn jullie bereid de ouders in hun 

taak bij te staan? 

Peetouders: 

Ja, daartoe zijn wij bereid. 
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J. Pastoor: 

Behalve de ouders zijn er nog veel meer mensen die het beste met <naam dopeling> voor 

hebben. Zij zullen hem/haar met hun liefde en belangstelling volgen. Op hen zal nooit tevergeefs 

een beroep doen. Aan de peetouders hebben de ouders uitdrukkelijk gevraagd om mee te 

werken aan het levensgeluk van dit kind. Daarom vraag ik nu aan hen: willen jullie bijzondere 

belangstelling schenken aan jullie petekind en door jullie manier van leven laten merken dat je 

voor hem/haar zorg en verantwoordelijkheid wilt dragen? 

Peetouders:  

Dat beloven wij. 

 

Bedewens van de peetouders (optioneel) 

Ik wens jou, <naam dopeling>,  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 ook vrolijk zijn. 

Maar ook om de mensen te troosten  

bij tegenspoed of pijn. 

Ik wens je twee heldere ogen  

om te zien wat kwaad is of goed. 

Dan zul je altijd weten welke weg je volgen moet. 

Ik wens je een liefdevol hart toe, 

een hart dat mensen bemint. 

Maar bovenal heb je Gods zegen, 

<naam dopeling>, wordt maar een heel gelukkig kind. 
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7. Handoplegging 
A. Pastoor: 

<namen ouders>, <namen peetouders>, 

Jullie omringen <naam dopeling> met liefde 

Daarom vraag ik jullie je rechterhand uit te strekken, boven het hoofdje van <naam dopeling>. 

Het is een gebaar waarmee we willen zeggen: 

Je kunt op ons rekenen, we staan borg voor jou. 

Bidden we samen: 

Allen: 

God onze vader, 

Bescherm <naam dopeling> en laat hem/haar voelen, 

dat U haar nooit in de steek zal laten. 

Geef dat wij, die deze wereld maken, 

hem/haar mogen tonen wat goed, waar en liefdevol is. 

Laat hem/haar een blij en onbezorgd kind worden. 

 

B. Pastoor: 

<namen ouders>, <namen peetouders>, 

Ik vraag jullie om je rechterhand boven het hoofdje van <naam dopeling> uit te strekken. En zo 

als het ware een dak van bescherming boven zijn/haar hoofd te vormen.  

Dit symbolische gebaar van handoplegging is een teken van jullie bescherming en zegen. 

Als teken dat jullie hem/haar willen blijven beschermen en zo een plaats geven in jullie hart. 

C. Pastoor: 

Nu jullie, ouders en peetouders, je bereidheid hebben uitgesproken om deze kinderen met jullie 

liefde te omringen, vraag ik jullie om als teken daarvan je rechterhand uit te strekken boven de 

hoofdjes van de kinderen. 

Bidden we samen: 

Allen: 

Sterke God, uw Zoon Jezus Christus  

heeft aan kinderen de hand opgelegd 

om zo te tonen hoe Gij voor hen zorgt. 

In Jezus’ gebaar zien wij uw onsterfelijke liefde. 

Laat deze kinderen groot en krachtig worden  

in onze soms harde wereld. 

Bescherm hen tegen verkeerde invloeden. 

Laat hen proeven en ervaren 

dat Gij uw reddende hand nooit terugtrekt. 

Geef dat wij, die deze wereld maken, 

hen voor mogen gaan in alles wat zuiver is en waar. 

Laat hen opgroeien als uw kinderen, onbezorgd en blij, 

het kwade overwinnend door het goede, 

onder de hoede van Uw machtige hand. 

Amen 
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D. Pastoor: 

Ouders en peetouders, 

jullie hebben beloofd dat je deze kinderen  

wil opnemen en hen wil beschermen, 

ieder op zijn eigen manier. 

Je wilt je kind de hand boven het hoofd houden. 

Ik nodig jullie uit om dat teken werkelijk te stellen, 

en je rechterhand uit te strekken boven je kind en petekind. 

Bidden we samen: 

Allen: 

Heer onze God, uw Zoon Jezus Christus 

heeft aan kinderen de hand opgelegd, 

als teken van liefde, zorg en bescherming. 

In navolging van Hem 

stellen wij hetzelfde gebaar over deze kinderen. 

Wij vragen U, 

dat wij onze handen steeds gebruiken 

om goed te zijn voor deze kinderen; 

dat wij hun steeds de hand boven het hoofd houden; 

dat deze kinderen uit onze liefde ervaren mogen, 

dat Gij uw beschermende hand nooit terugtrekt. 

Laat deze kinderen in ons midden opgroeien 

als gelukkig en tevreden mensen. 

Amen 
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8. Geloofsbelijdenis 
A. Pastoor: 

Belijden wij samen ons geloof dat wij aan <naam dopeling> willen doorgeven:  

Allen: 

Ik geloof in God de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde, 

en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer,  

die ontvangen is van de heilige Geest,  

geboren uit de Maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven.  

Die nedergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel,  

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.  

Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.  

Ik geloof 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. Amen. 

B. Allen:  

Ik geloof dat ik nooit alleen ben, 

dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader is. 

Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus 

gezonden heeft naar deze aarde. 

 

Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen 

om mij te bevrijden van zonde en schuld. 

Ik geloof dat de Geest van Christus  

in mij leeft en werkt. 

Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben. 

 

Ik geloof dat om mij heen is 

de grote gemeenschap van de kerk 

waartoe ook ik wil behoren. 

Ik geloof dat ik nooit zo ver kan afdwalen, 

dat God mij niet meer naar zich toe wil trekken. 

Ik geloof dat God voor mij het leven wil, en niet de dood; 

de blijdschap, en niet het verdriet. 

Ik geloof dat Hij bij mij is, vandaag en altijd. 

C. Pastoor: 

Ik geloof in God de Vader; 
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Hij houdt alles in handen 

en schenkt ons het goede van deze aarde. 

Allen: 

Ik geloof in het evangelie van Jezus Christus. 

Hij openbaarde het Rijk van God, 

en heeft zich voor ons gegeven, 

toen Hij stierf aan het kruis. 

Pastoor: 

Hij is de Messias, 

die de dood overwon en leeft in eeuwigheid. 

Wij belijden zijn verrijzenis 

als wij elkaar helpen opstaan. 

Wij vertrouwen dat Gods Rijk op aarde zal komen 

wanneer wij bouwen aan de wereld van morgen, 

een wereld van recht en vrede. 

Allen: 

Wij geloven in de kracht van zijn Geest, 

die ons tot kerk maakt, 

die de wereld bezielt tot liefde 

en ons vervult met eeuwig leven. 

Amen 

D. Pastoor: 

Beloven jullie steeds te kiezen voor het goede 

en het kwade achterwege te laten? 

Allen: 

Ja, dat beloof ik. 

Pastoor: 

Geloven jullie in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde? 

Allen: 

Ik geloof. 

Pastoor: 

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? 

Allen: 

Ik geloof. 

Pastoor: 

Geloven jullie in de heilige Geest,  
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de heilige Katholieke Kerk,  

de gemeenschap van de heiligen,  

de vergeving van de zonden,  

de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? 

 

Allen: 

Ik geloof. 

Pastoor: 

Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk,  

dat wij met overtuiging belijden  

in Jezus Christus onze Heer. 

Allen: 

Amen. 

 

E. Allen: 

Ik geloof in het leven,  

mij gegeven als enige kans om mens te worden. 

Ik geloof in God, de Schepper van dit leven,  

die zin is en grond van mijn bestaan,  

hoop en uitzicht door alles heen. 

Ik geloof in Jezus, mens geworden zoon van liefde, 

die mens was voor anderen, 

gekruisigd en begraven 

maar levend voorgoed;  

die mens om nooit te vergeten, de Christus. 

Ik geloof in de Geest, die levend maakt en kracht geeft,  

uitzicht en toekomst biedt. 

Die werkt in mens en tijd,  

die het kwaad en onrecht aandurft 

en niet ophoudt de liefde waar te maken. 

Ik geloof in het werk van de geest,  

zichtbaar in mensen. 

Mensen die op weg zijn naar licht,  

van nacht naar dag, naar verlossing toe.  

Ik geloof in dit leven, als weg en werkelijkheid  

naar de liefde die volkomen is.  Amen. 

F. Allen:  

Ik geloof in een God die houdt van mensen,  

die rechtvaardig en goed wil zijn,  

een God van hoop voor ons en onze kinderen. 

 

Ik geloof in zijn Zoon,  

die troostend en beschermend  
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nabij wil zijn,  

machteloos soms, maar trouw,  

onbegrijpelijk soms,  

maar mens tussen de mensen. 

 

Ik geloof in de heilige Geest,  

die woont in ons  

en in elk heilzaam woord,  

in elke liefdevolle daad.  

God in ons, God in dit kind.  

Hij is ons leven en onze toekomst.  Amen. 

G. Allen: 

Ik geloof in God die van alle mensen houdt, 

bij wie wij keer op keer terecht kunnen. 

Ik geloof in Jezus die ons heeft voorgedaan 

hoe wij kunnen werken aan een goede wereld 

voor iedereen. 

Ik geloof in de Heilig Geest, die ons de kracht geeft 

om te leven volgens Gods bedoelingen. 

Ik geloof in de kerk waarin we leven 

in verbondenheid met God en met elkaar. 

H. Pastoor: 

Wij geloven 

dat God onze Vader is. 

Hij houdt van ons en gunt ons 

alles wat goed en mooi is. 

Allen: 

Dat geloven wij. 

Pastoor: 

Wij geloven, 

dat Jezus ons laat zien, wie de Vader is. 

Hij heeft ons gevraagd te leven zoals Hij. 

Allen: 

Dat geloven wij. 

Pastoor: 

Wij geloven dat de Heilige Geest 

een vuur is in ons leven. 

Door zijn kracht mogen wij licht 

en warmte brengen in deze wereld. 

Allen: 

Dat geloven wij. 
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Pastoor: 

Wij geloven, 

dat mensen geroepen zijn tot gemeenschap. 

Aan Jezus zien we 

dat mensen bestemd zijn voor het eeuwig leven. 

Hij is in ons midden. 

Allen: 

Dat geloven wij. 
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9. Gebed tegen het kwaad en Zalving met de Olie van de geloofsleerlingen 

(optioneel) 
 

A. Pastoor: 

Barmhartige God,  

Gij hebt uw Zoon naar de wereld gezonden  

om de macht van de Boze te breken,  

de duisternis van de zonden te verdrijven  

en bevrijding te brengen van Adams schuld.  

Door de verlossing kunnen wij weer nieuwe  

en vrije mensen worden  

om te leven als kinderen van het licht.  

Geef ook dit kind deel aan die vrijheid  

en neem het blijvend onder uw hoede om U, God,  

trouw te kunnen blijven in de bekoringen van het kwaad.  

Geef het kracht en sterkte door uw Geest van liefde en heiligheid.  

Dat vragen wij U door Christus onze Heer. 

Allen: 

Amen. 

Pastoor: 

De kracht van Christus, de Heiland, moge je sterken. 

Als teken daarvan zalven we je met de olie  

in de naam van onze Heer, de Gezalfde,  

die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

Allen: 

Amen. 

De priester zalft nu het kind met de olie van de geloofsleerlingen. 
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10. Doop 
 

Water 

A. Pastoor:  

<naam dopeling>, wij nemen water als teken van leven. Zonder water is geen leven mogelijk. 

Daarom gebruiken we water om je te dopen. 

 

<doopnamen dopeling>,  

ik doop je  

in de naam van de Vader,  

de Zoon  

en de Heilige Geest. 

B. Pastoor: 

<naam dopeling>, water heeft je negen maanden lang beschut in de buik van je moeder. 

Water is een teken van leven. 

Zonder water kun je niet leven. 

Je hebt het nodig om je dorst te lessen. 

Ook maakt water je schoon en zuiver. 

Daarom gebruiken we water om je te dopen  

 

<doopnamen dopeling>,  

ik doop je  

in de naam van de Vader,  

de Zoon 

en de Heilige Geest. 

C. Pastoor: 

Moge God voor jou zijn: een bron, 

waaruit je kracht put om te leven, 

water waarnaar je steeds blijft verlangen, 

de zee die je opneemt om te verrijzen 

tot eeuwig leven. 

 

<naam dopeling>: 

ik doop jou 

in de naam van de Vader, 

de Zoon, 

en de Heilige Geest. 
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Zalving met Chrisma 

A. Pastoor: 

<naam dopeling>, 

ik leg op jou de naam van Jezus Christus, 

ik zalf je met zijn Geest, 

ik teken je met zijn kruis, 

opdat jij, kind van God, 

vervuld mag worden  

van de kracht en de gezindheid die was in Hem. 

B. Pastoor: 

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 is gezalfd tot priester, koning en profeet,  

zo moge je als lidmaat van zijn Lichaam  

voor altijd delen in het eeuwig leven. 

Amen. 

De priester zalft nu het kindje op de kruin met het heilig Chrisma. 

Zout (optioneel) 

A. Pastoor:  

Jezus heeft gezegd: "Jullie zijn het zout der aarde." en: 

"Als het zout zijn kracht verliest,  

waarmee zal men dan zouten?" 

Wij bidden dat je met je woorden en je daden 

een krachtige getuige mag zijn  

van de Blijde Boodschap. 

Dat je de smaak van het Evangelie nooit zult verliezen. 

B. Pastoor: 

<naam dopeling>, ik geef je het zout; teken van smaak, teken van pit, tegenwicht voor bederf, 

opdat je gezuiverd zult blijven van het kwaad, en een persoon mag worden waar pit in zit. 

C. Pastoor: 

Een kind, is het kostbaarste bezit op aarde. 

Groter dan alle schatten, die de aarde ons geeft. 

Het is klein en toch zuiver van vorm,  

niet geraakt door het kwaad. 

Daarom geef ik jou, <naam dopeling>, het zout. 

Zodat je iemand mag worden,  
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die niet flauw is, iemand waar wat pit in zit. 

Jij mag er zijn, en een ander mag dat ervaren. 

Licht 

Pastoor: Ontvang het Licht van Christus. 

 

A. Pastoor: 

<naam dopeling>, wij hopen dat er in jouw leven altijd meer licht dan duisternis zal zijn. Daarom 

steken wij deze doopkaars aan, zodat je licht en warmte mag geven aan mensen die je zult 

ontmoeten. 

B. Pastoor: 

<naam dopeling>, wij hopen dat er in jouw leven altijd meer licht dan duisternis zal zijn.  

Wij steken voor jou deze doopkaars aan. 

Draag dit licht van je doopsel, je hele leven lang. 

We hopen dat je een licht zult zijn. 

Geef licht en warmte aan mensen die je in je leven zult ontmoeten. 

C. Pastoor: 

<naam dopeling>, draag dit licht van je doopsel je hele leven lang.  

Ik hoop dat je een licht zult zijn in jouw wereld,  

dat je je leven zult leiden met bezieling,  

dat je warmte uitstraalt in de mensen om je heen, zoals Jezus dat deed. 

 

D. Pastoor:  

Beste ouders, 

Jezus heeft gezegd  

dat Hij als een licht in de wereld is gekomen,  

opdat al wie in Hem gelooft  

niet in duisternis blijft.  

Geloof in dit licht en houd het brandend,  

zodat uw kind  

de glans van de warmte uitstraalt  

van een vaste levensovertuiging  

en een sterk geloof. 

 

E. Pastoor: 

Beste ouders, 

aan u de taak dit licht brandend te houden.  

Zorgt ervoor, dat uw kind, dat door Christus is verlicht,  

blijft leven in dit licht en in zijn/haar 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. 
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Effeta 

Zegening van mond, ogen en oren, handjes en voetjes. 

 

Pastoor: 

Heer onze God, 

wij hebben gehandeld naar het woord van uw Zoon: 

<naam dopeling> hebben wij gedoopt en gezalfd in uw Naam. 

Verhoor dan ook ons gebed  

over de toekomst van dit kind. 

Geef dat hij/zij een open oog heeft 

voor alles wat het leven biedt, 

een open oor 

voor wat het leven vraagt 

en dat je steeds en van harte met je mond 

zult meeleven met de vreugde en het verdriet 

van de mensen die je tegenkomt. 

Geef dat je handjes zich naar een ander uit mogen strekken  

en zo een instrument van vrede en liefde zijn. 

Geef dat je voetjes de weg van Jezus gaan zodat je gesterkt 

jouw eigen levensweg kunt afleggen. 

<naam dopeling>, wij vragen God dat je op deze manier gelukkig  

mag zijn in geloof en leven. 

Allen: Amen. 

 

11. Onze Vader 
 

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. 
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12.Toewijding aan Maria 
 

A. Pastoor: 

Moeder Maria, 

wij komen U iets vragen en een kaarsje bij U opsteken. 

U bent goed geweest voor Jezus. 

Wilt U dat ook zijn voor <naam dopeling>? 

We hopen dat de mensen nu en later, 

wanneer ze hem/haar ontmoeten, 

kunnen zeggen: 

Wat een geluk dat we hem/haar kennen. 

Dan zijn we tevreden. 

moeder Maria,  

wees <naam dopeling> nabij 

op al zijn/haar wegen in het leven. 

Moge hij/zij een lichtje zijn,  

zoals U een zon geweest bent en nog bent 

voor velen die troost en hulp zoeken. 

Help hem/haar en ons allen 

een licht te zijn voor anderen. 

B. Pastoor: 

Moeder Maria, 

U heeft als een goede moeder  

voor uw kindje Jezus gezorgd, 

Neem ook <naam dopeling> onder uw veilige bescherming, 

Maria, moeder van alle Christenen. 

Wil over hem/haar blijven waken,  

ons kind blijven beschermen en bijstaan, 

zoals U dit heeft gedaan voor uw kind Jezus? 

C. Pastoor: 

Maria, als moeder van Jezus  

weet U wat het zeggen wil nieuw leven te ervaren  

en zich te verheugen over de geboorte van een kind.  

U kent ook de zorg en de verantwoordelijkheid  

die dit met zich meebrengt.  

Het is zeker geen gemakkelijke taak om in deze tijd  

kinderen groot te brengen.  

Maria, wij vragen U, help ons daarbij.  

Wees ook een moeder voor dit kind.  

Wij hopen dat ook dit kind mag openstaan  

voor de leefwijze van Jezus en geef dat wij samen bouwen  

aan een wereld van liefde, een wereld naar Gods hart.  
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D. Pastoor: 

We willen hier niet vandaan gaan zonder een ogenblik tot Maria,  

de Moeder van Jezus te bidden.  

Zij weet wat het zeggen wil: nieuw leven te ervaren  

en je te verheugen over de geboorte van een kind.  

Uit eigen ondervinding kent zij de zorgen  

die kinderen met zich meebrengen.  

Zij weet ook welke vreugde,  

maar ook welk verdriet ouders ten deel kan vallen.  

Daarom staan wij hier met <naam dopeling> en bidden we: 

 

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. 
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13. Gedichtjes 
 

A. <naam dopeling>, je bent nu gedoopt en hoort er helemaal bij. 

We hopen dat je een prachtig mens zult worden, die liefde geeft aan zijn medemens zoals je daar 

met al je lachen al blijk aan hebt gegeven. Blijf vooral gewoon, zonder opsmuk, maar met een 

vriendelijk gezicht. 

Stel belang in je medemens en blijf altijd zo vrolijk, dan zal het voor anderen eenvoudig zijn om 

van jou te houden, zoals wij van je houden. 

B. Het zou mooi zijn, <naam dopeling>, 

als je later nog wist, 

hoeveel zon er vandaag scheen, 

hoe gelukkig je mama en papa je vasthielden, 

hoe vriendelijk de ogen van je grote familie je volgden. 

Het zou mooi zijn, <naam dopeling>, als je later nog wist, 

hoe eerlijk je ouders je vandaag beloofden, 

je nooit in de steek te laten, wat er ook gebeurt, 

en hoe trots je peetouders jou in hun armen namen, 

omdat zij, namens zovelen, mee zorg willen dragen voor jou. 

Het zou mooi zijn, <naam dopeling>, als je later nog wist, 

wat uit dat ‘oude boek’ vandaag aan jou verteld werd. 

En als je dan nog de vrijgevige genegenheid zou herinneren, 

van als deze mensen hier samen, 

die het beste met je voor hebben,  

dan zul je je zeker gelukkig voelen. 

C. Lieve <naam dopeling>, 

Toen we je voor het eerst in onze armen hadden,  

hielden we je heel dicht tegen ons aan. 

Nu je langzaam, gelukkig heel langzaam, groter aan het worden bent, 

gaan we je steeds een beetje meer loslaten. 

Eigenlijk ben je net als een vlieger, 

een vrolijke, kleurrijke vlieger.  

In het begin houd je die dichtbij je, omdat je bang bent dat-ie valt. 

Maar als het goed gaat, laat je het touw steeds meer vieren. 

 

D. Lieve <naam dopeling>, 

We hopen dat jij in jouw leven de wind in de rug zult hebben. 

En dat je, net als een kleurrijke vlieger, vrolijk dansend in de wind,  

door het leven zult vliegen. 

En als er een keer geen wind zal zijn,  

vergeet dan niet dat je nooit op de grond zult vallen. 

Want waar je ook bent, door dat dunne touwtje,  

houden we je altijd een beetje vast,  

en vangen we je op. 
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E. Veertien engeltjes 

Als je ’s avonds slapen gaat, 

volgen veertien engeltjes je na: 

Twee aan je hoofdeind, 

Twee aan je voeteneind, 

Twee aan je linkerzij, 

Twee aan je rechterzij, 

Twee die je dekken, 

Twee die je wekken, 

Twee die je wijzen, 

naar de hemelparadijzen. 

F. Wat een geluk als je iemand wordt, 

die zijn huis openstelt. 

Wat een geluk als je iemand wordt, 

die anderen troost. 

Wat een geluk als je iemand wordt, 

die anderen vrede brengt,  

en die anderen vrijheid geeft. 

Wat een geluk als je iemand wordt, 

die snel vergeeft. 

Wat een geluk als je iemand wordt, 

die veel om vrienden en vriendinnen geeft. 

Wat een geluk als je iemand wordt, 

die anderen blij maakt, 

en die anderen liefde geeft. 

Wat een geluk als je zó wordt, 

want alleen zó breng je jouw God, 

tastbaar en zichtbaar onder de mensen, 

en gaan we jou waarderen als een geschenk, 

een gave aan ons en de mensen gegeven. 

Wij vinden het de moeite waard 

bij je te zijn en je te helpen, 

om zó iemand te worden. 

G.  Mensenkind 

Jij bent nog onbeschreven 

en nog geen groot verhaal 

jij blaakt alleen van leven 

dat in jou ademhaalt. 

Jij kunt geen mensen haten 

en doet geen ander zeer 

misschien ben jij het wapen 

waarmee ik liefde leer. 
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Jij hebt nog kleine handen 

en die zijn gauw gevuld 

jij zoekt geen grote handen 

jouw wensen zijn vervuld. 

Jij bent alleen maar iemand 

omdat je wordt bemind 

en niemand is je vijand 

en alleman je vrind. 

Je lacht naar alle kanten 

en alles vind je goed 

want er is niet veel anders 

dan liefde in je bloed. 

Wie is toch zo vermogend 

dat hij jou heeft bedacht 

en dat door jouw twee ogen 

God naar de wereld lacht ? 

H. Ons kind, 

maar geen bezit. 

Volkomen afhankelijk, volkomen vrij. 

Niet gemaakt, 

maar geschapen. 

Een gebaar van de Schepper. 

Geluk ! 

Je zomaar 

in de schoot gevallen . 

I. Voor <naam dopeling> 

<naam dopeling>, 

ik zou je zoveel dingen willen zeggen, 

zoveel van de wereld uit willen leggen. 

De mooie dingen, 

waarvan mensen liedjes zingen, 

over liefde en veel zonneschijn, 

maar ik zou je ook vertellen van de pijn. 

 

Je weet nog niets van het leven. 

Daarom zou ik je een hand willen geven 

en je proberen te leiden 

door zoveel moeilijke tijden. 

Maar ik zou ooit toch stil blijven staan; 

het grootste deel zal je alleen moeten gaan. 
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<Naam dopeling>, 

daarom zal ik niet proberen 

jou het leven te leren. 

Ik zal daarover maar niets zeggen; 

“leven” kan ik jou niet uitleggen. 

Alles moet in jou nog ontwaken. 

<naam dopeling>, probeer er iets moois van te maken. 

J. Eigen naam 

Je kreeg vandaag een eigen naam, 

om altijd mee te leven; 

die kan nooit meer van jou vandaan, 

wordt nooit meer weggegeven. 

Hij groeit voor altijd met je mee 

en zonder te veranderen 

leert hij je dat je iemand bent, 

anders dan alle anderen. 

K. KINDJE (uit: ’Vallende Sterren’ van D. Coensen) 

Je lacht naar mij, 

zo zacht en blij. 

Je raakt mijn arm, 

en maakt mij warm. 

Je gaapt een keer, 

en slaapt alweer. 

U dank ik Heer, 

ik dank U zeer. 

L. Jij kindje schrik maar niet, 

pijn doet het water niet. 

‘t Water is een helder bad, 

jij wordt een hele lieve schat. 

Je hoort er nu echt bij -  

dit water maakt jou blij. 

Jij, kindje, let maar op; 

jij hebt een goede God. 

Hij draag jou in zijn armen mee, 

zo golft het water van de zee. 

Je hoort er nu echt bij -  

dit water maakt jou blij. 

Jij, kindje wees niet bang; 

God helpt jou levenslang. 

Hij noemt jou met een lieve naam 

en jij mag met ons verder gaan. 

Je hoort er nu echt bij -  

dit water maakt jou blij. 



38 

 

M. JE KRIJGT EEN HELEBOEL.(uit: ‘Vallende Sterren’ van D. Coensen) 

Je krijgt een heleboel in je leven, wist je dat? 

Je krijgt een wiegje en kleertjes en een babybad. 

Je krijgt mooie schoentjes en een pop of een beer. 

Je krijgt een opa en oma en nog veel meer. 

Je krijgt een papa en een mama, alsjeblieft! 

Je krijgt van hen een hemeltje op aard; is dat niet lief? 

Je krijgt een aai, een zoen, een lieve lach. 

Je krijgt al hun zorg en aandacht voor iedere dag. 

Je krijgt vandaag als mooist cadeau voor de eerste keer, 

de Vriend van alle mensen, Jezus onze Heer. 

Je krijgt een heleboel in dit leven, je wordt haast verwend. 

Maar als je daarvan uit kunt delen is het fijn dat jij er bent! 

 

N. God, 

U heeft, mij geleid, 

naar de bron 

waaruit  

het leven vloeit. 

Help mij, 

o Heer, 

daar te geven, 

waar iemand 

dorst heeft. 

En U heeft mij 

tot een licht 

in deze wereld 

gemaakt. 

Help mij, 

dat niet 

mijn schaduw 

zal vallen 

op de weg van anderen. 

 

O. 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 
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van geven en ontvangen, 

geheim van eenheid 

tussen God en mens. 

P. Wij weten het nog… 

de dag van ons huwelijk… 

er werd gevraagd: 

"Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand  

te aanvaarden en hen in je liefde te laten delen…? 

Zijn jullie bereid je kinderen Jezus te leren kennen 

en hen in zijn Kerk te laten opnemen…?" 

Wij hebben geantwoord: "Ja!" 

Nu wordt deze belofte concreet: 

wij laten jou, ons kindje dopen! 

Omdat wij, 

je vader en je moeder, 

geloven… 

dat je komt uit Gods hand, 

dat Jezus de sleutel is voor het geluk, 

dat Gods Geest je de weg zal wijzen in het leven, 

dat je veilig bent in de gemeenschap van gelovige mensen, 

dat je geroepen bent 

om met velen mee te bouwen aan een betere wereld. 

Omdat wij voor jou alleen het beste willen. 

Daarom laten wij je dopen. 

Q. Toen we je voor het eerst in onze armen hadden,  

hielden we je heel dicht tegen ons aan. 

Nu je langzaam, gelukkig heel langzaam,  

groter aan het worden bent, 

gaan we je steeds een beetje meer loslaten. 

Eigenlijk ben je net als een vlieger, 

een vrolijke, kleurrijke vlieger.  

In het begin houd je die dichtbij je,  

omdat je bang bent dat-ie valt. 

Maar als het goed gaat, laat je het touw steeds meer vieren  

 

We hopen dat jij in jouw leven  

de wind in de rug zult hebben. 

En dat je, net als een kleurrijke vlieger,  

vrolijk dansend in de wind, door het leven zult vliegen. 

En als er een keer geen wind zal zijn,  

vergeet dan niet dat je nooit op de grond zult vallen. 

Want waar je ook bent, door dat dunne touwtje,  

houden we je altijd een beetje vast,  

en vangen we je op. 
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R. Ik zou je zoveel dingen willen zeggen, 

zoveel van de wereld uit willen leggen. 

De mooie dingen, waarvan mensen liedjes zingen, 

over liefde en veel zonneschijn, 

maar ik zou je ook vertellen van de pijn. 

Je weet nog niets van het leven. 

Daarom zou ik je een hand willen geven 

en je proberen te leiden door alle moeilijke tijden. 

Maar ik weet dat je het grootste deel  

alleen zult moeten gaan. 

Daarom zal ik niet proberen jou het leven te leren. 

“leven” kan ik jou niet uitleggen. 

Alles moet in jou nog ontwaken. 

Probeer er iets móóis van te maken. 

S. Jouw leven staat aan het begin, 

het heeft nog geen herinnering, 

het is zo weerloos en zo klein, 

je weet nog niet hoe het zal zijn. 

O Heer, bevestig ons bestaan, 

noem ons bij onze naam. 

Jij weet nog niet wat leven is, 

wat liefde is en wat gemis. 

Jij weet nog niet van nee en ja 

van ondergang en gloria. 

Je huilt nog van verwondering, 

maar jij hoort hier, in onze kring. 

Het water wacht, die diepe zee 

geeft jou een taal, een teken mee. 

Dat teken is een mooi geheim: 

God wil met jou verbonden zijn. 

Hij is nabij waar jij ook bent, 

omdat Hij je bij name kent. 

Zo komt jouw leven aan het licht, 

zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 

Gods adem heeft je aangeraakt 

en jou tot bondgenoot gemaakt. 

(Hanna Lam) 

T. God, open de ogen van ons kind, 

die rustig getuigen van een geheim 

dat niemand van ons meer kent; 

dat ze vaak mogen stralen van vreugde  

en vertrouwen, 
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dat ze opmerkzaam mogen zijn, 

niet koud en hard maar vol mededogen, 

dat ze vaak het geheim van het leven 

mogen herkennen en weerspiegelen. 

God, open de oren van ons kind, 

gespitst op de vriendelijke cadans van een stem, 

eerste brug naar mensen, 

eerste begin van het wonder van verstaan; 

dat ze gevoelig mogen worden voor kleine nuances, 

voor halve woorden en verzwegen verdriet, 

dat ze vaak vol mogen stromen met muziek 

en nooit tevergeefs hoeven wachten 

in oneindige eenzaamheid. 

God, open de mond van ons kind, 

die het leven al heeft mogen indrinken 

en zo oneindig lief en teder glimlacht; 

dat ze nooit gebruikt mag worden om te kwetsen 

of te beledigen met harde onmenselijke klanken, 

maar dat ze leert zingen en liefkozen, 

troosten en bidden, zwijgen als het moet... 

God, open de handen van ons kind, 

die zo teer en open getuigen 

van zuiverheid en ontvankelijkheid, 

die nog niet weten van graaien en slaan, 

die nog niet ruw en vereelt zijn, 

maar enkel vederlichte belofte; 

dat ze tot vreugde van velen mogen worden, 

hartelijk en warm, eerlijk en krachtig, 

betrouwbaar, zorgzaam en open. 

God, zegen de voeten van ons kind, 

die nog geen richting hebben; 

dat ze mogen gaan zo ver als een mens kan hopen 

en zo wijd als een mensenhart kan zijn. 

God, zegen ons jonge kind 

en ons die mogen voorleven 

wat zorg is en toewijding, 

liefde en geloven. 

Amen. 

U. Wat een geluk als je iemand wordt, 

die zijn huis openstelt. 

Wat een geluk als je iemand wordt, 

die anderen troost. 

Wat een geluk als je iemand wordt, 
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die anderen vrede brengt,  

en die anderen vrijheid geeft. 

Wat een geluk als je iemand wordt, 

die snel vergeeft. 

Wat een geluk als je iemand wordt, 

die veel om vrienden en vriendinnen geeft. 

Wat een geluk als je iemand wordt, 

die anderen blij maakt, 

En die anderen liefde geeft. 

Wat een geluk als je zó wordt, 

want alleen zó breng je jouw God, 

tastbaar en zichtbaar onder de mensen, 

en gaan we jou waarderen als een geschenk, 

een gave aan ons en de mensen gegeven. 

Wij vinden het de moeite waard 

bij je te zijn en je te helpen, 

om zó iemand te worden. 

V. Jesaja, 44 

God, de Ene, vertelde ons: Jullie zijn de mensen die ik op het oog heb. Ik heb je gemaakt, je 

gevormd in de schoot van je moeder. Ik ben het die je helpt. Daarom zeg ik jullie: wees niet bang. 

Ik heb jullie gekozen en daarom help ik jullie zoals de regen het droge land helpt. Ik zal je 

kinderen zegenen en hen de levensadem inblazen. Ze zullen groeien als bloemen tussen het gras. 

Je hebt niets te vrezen, want niets is machtiger dan mijn liefde voor jullie.” 

W. Eigen gekozen tekst of gedicht.  
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14. Liedjes 
 

A. Geef mij je hand (Alleen als er veel kinderen bij de viering aanwezig zijn) 

Geef mij je hand, 

geef mij ze allebei, 

en vertel me even, 

dat je niet kunt leven  

zonder mij, zonder mij (3 x) 

B. Dank U voor deze nieuwe morgen 

Dank U voor deze nieuwe morgen 

Dank U voor deze nieuwe dag 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

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. 

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… 

C. Vrede voor jou 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met  je vrienden, 

jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade, God om je heen, 

vergeving, nieuwe moed, 

voor jou en iedereen. 

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 

jij die de hele wereld draagt. 

Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien  wat ieder vraagt: 

Tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en nooit, 

gezien, aanvaard te zijn. 

D. Uit vuur en ijzer 

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, 

zo wijd als licht, zo eeuwen oud, 

uit alles wordt een mens gebouwd, 

en steeds opnieuw geboren, 

om ijzer in vuur te zijn, 
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om zout en zoet en zuur te zijn, 

om mens voor een mens te zijn, 

wordt alleman geboren. 

Om water voor de zee te zijn, 

om anderman een woord te zijn, 

om niemand weet hoe groot en klein, 

gezocht, gekend, verloren. 

Om avond en morgenland, 

om hier te zijn en overkant, 

om hand in een andere hand, 

om niet te zijn verloren. 

Om oud en wijs als licht te zijn, 

om lippen, water, dorst te zijn, 

om alles en om niets te zijn, 

gaat iemand tot een ander, 

naar verte die niemand weet, 

door vuur dat mensen samensmeedt, 

om leven in lief en leed, 

gaan mensen tot elkander. 

E. Kom maar binnen 

Kom maar binnen, noem je naam,  

kom noem je naam, waar kom je vandaan. 

Jij bent zo klein, kindje, kindje, 

Jij bent zo klein, kindje klein. 

Lopen kan je nu nog niet, nee nu nog niet, 

hoor dan naar ons lied. 

Jij bent zo klein, kindje, kindje, 

Jij bent zo klein, kindje klein. 

Mama draagt je in de kerk, ja in de kerk, 

en papa is sterk. 

Jij bent zo klein, kindje, kindje, 

Jij bent zo klein, kindje klein. 

Kom maar binnen, kom erbij, toe kom erbij, 

jij maakt ons blij. 

Jij bent zo klein, kindje, kindje, 

Jij bent zo klein, kindje klein. 
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F. Lied van de naam 

Ook al weet je nog van niets 

zo goed als niets, vertel nou eens iets 

zeg ons je naam duizend keren 

zeg ons je naam, zeg  je naam  

zeg ons je naam duizend keren 

zeg ons je naam, zeg je naam. 

Wij gaan zeggen hoe je heet 

ja, hoe je heet, tot ieder het weet 

zeg ons je naam duizend keren 

zeg ons je naam, zeg je naam 

zeg ons je naam duizend keren 

zeg ons je naam, zeg je naam. 

'k zet je naam in stad en land 

in stad en land, op schutting en wand 

zeg ons je naam duizend keren 

zeg ons je naam, zeg je naam 

zeg ons je naam duizend keren 

zeg ons je naam, zeg je naam. 

God schrijft jouw naam in Zijn hand 

ja, in Zijn hand, Hij staat aan jouw kant 

zeg ons je naam duizend keren 

zeg ons je naam, zeg je naam 

zeg ons je naam duizend keren 

zeg ons je naam, zeg je naam. 

G. Mensen onderweg 

Wij zijn samen onderweg, alleluja, 

wij zijn samen onderweg, alleluja. 

Met de sterren in de lucht, alleluja, 

met de vogels op hun vlucht, alleluja. 

Met de zon, de maan, de zee, alleluja, 

heel de schepping wandelt mee, alleluja. 

Jonge, oude mensen saam, alleluja, 

trekken op de levensbaan, alleluja. 

Zo gaan mensen hand in hand, alleluja, 

samen naar het beloofde land, alleluja. 

H. Shalom 

Shalom voor al wat leeft, 

shalom voor al wat adem heeft, 

de merel in zijn avondlied, 

de mens die straks de ochtend ziet, 

en voorzegt wat het is: 

een vogel, een vis. 
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Shalom voor wolf en lam, 

shalom maakt wilde dieren tam, 

een kind dat leeuw en ezel leidt , 

een mens die voortaan oorlog mijdt, 

en voorzegt wat het is: 

een vogel, een vis. 

Shalom voor mens en dier, 

shalom dan is de aarde hier, 

een paradijs voor jou en mij, 

waar ieder vrede vindt als hij 

steeds voorzegt wat het is: 

een vogel, een vis. 

I. Dooplied voor Eva 

Eva, kind met je oude naam, 

vol van de vraag nog: ”Waar kom ik vandaan?” 

Hier is het water waarin het begon; 

paradijsstroom en levensbron. 

Eén van ons, is je naam. 

 

Eva van mensen en Eva van God, 

klein is je leven maar groot is je lot. 

Ga door de doop heen van tranen en dood, 

word weer herboren uit deze schoot. 

Mensenkind, is je naam. 

 

Eva, God die een visser is, 

vangt in zijn netten je op als een vis; 

wast je en heelt je en schrijft ook je naam 

vast in zijn had; daar zal Eva staan. 

Kind van God, is je naam. 

Dit lied kan gezongen worden op de melodie “Suze Naantje”. 

 

J. Wij wachten je 

Wij wachtten je, verlangden naar je dag, 

want liefde was de oorsprong van je wezen; 

en nog, en nog, is liefde niet Gods woord 

dat wij vandaag met vreugd over je lezen? 

Jij deed ons smelten met je eerste lach, 

geboren uit het diepst van hoop en vrezen. 

 

Wij dragen je naar binnen in ons lied; 

wij zullen water uit de rots ontvangen, 

jou dopen ‘één van ons’ in Jezus’ naam, 

die toch de ziel is van ons hartsverlangen. 
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Wij maken jou een wieg, een mand van riet, 

opdat je drijft op golven van gezangen! 

Wij roepen ‘vrede’ in het morgenlicht, 

een vrede die de wereld niet kan geven. 

En waar je bent, en waar je voeten gaan, 

houd daar je hart omhoog tot God geheven. 

Nu hoor je naam en zie ons in ’t gezicht; 

dit water wordt een bron voor heel je leven! 

Dit lied kan worden gezongen op de melodie van ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’, bv GvL 570 

K. Kijk eens om je heen 

Kijk eens om je heen, 

kijk eens om je heen. 

Geef elkaar de hand, 

je bent niet alleen,  

want wij moeten samen delen,  

samen zingen, samen delen. 

Ook al ben je nog maar klein, 

samen spelen is pas fijn. 

 

Kijk eens om je heen, 

kijk een om je heen. 

Wij zijn in de wereld, 

samen, niet alleen. 

God kent ieder kind bij name, 

zeg maar ja en zeg maar amen. 

Ook al ben je nog maar klein, 

God wil onze Vader zijn. 
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15. CD’s 
 

A. Nu dat jij er bent – Trijntje Oosterhuis 

B. In this Together – Trijntje Oosterhuis 

C. Circle of Life – Elton John 

D. You’ll be in my heart – Phil Collins 

E. Anne – Herman van Veen 

F. Perhaps love – Paul de Leeuw & Jan Smit 

G. Someweher over the Rainbow – Harry Nilsson 

H. Perfect Day – Diverse artiesten 

I. Could you be loved – Bob Marley 

J. Als je slaapt – Glennis Grace 

K. Ave Maria – Beyoncé 

L. Butterfly Kisses – Bob Carlisle 

M. Isn’t she lovely – Stevie Wonder 

N. Love shine a light – Katrina and The Waves 

O. Ik heb een zoon – Veldhuis & Kemper 

P. Ik hou meer van jou – Raffaëla 

Q. Zij – Marco Borsato 

R. Slaap maar – Marco Borsato 

S. Het wiegelied – De drie J’s 

T. Pak maar mijn hand – Nick & Simon 

U. If I Could – Celine Dion 

V. Inspiratie – Mathilde Santing 

W. The way you make me feel – Ronan Keating 

X. A whole new world – Peabo Bryson & Regina Belle 

Y. Place to Hide – Lucie Silvas 

Z. Mooier dan ik dacht – Guus Meeuwis 


