
ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE 
 

- OPENINGSRITEN - 
 
BEGROETING 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
 
Allen:  Amen.  
 
VERWELKOMING 
 
OPENINGSLIED:  
 
OPENINGSGEBED  
 
NAAMGEVING 
Toen God op de laatste dag van de week de mens geschapen had,  
liet Hij hem heel de schepping zien.  
Hij nodigde hem uit elk schepsel een naam te geven  
en er behoedzaam mee om te gaan.  
Zo kreeg ook de eerste mens zijn eigen naam: Adam 
en Eva, wat betekent: zij die leven geeft. 
Een naam die God schrijft in de palm van Zijn hand.  
Die gebeurtenis gedenken wij elke keer opnieuw  
als wij een mensenkind mogen opnemen  
in de gemeenschap van Jezus Christus.  
 
Welke naam hebben jullie aan je kind gegeven? 
 
Ouders:  
 
Moge deze naam geschreven staan in het boek van het leven  
en in de palm van Gods hand. 
 
BELOFTE VAN DE OUDERS 
Wat vragen jullie voor ………….. van de kerk van God? 
 
Ouders:  Wij vragen dat ons kind gedoopt wordt om te leven als kind van God. 
 
Jullie vragen het doopsel voor jullie kind.  
Van jullie wordt verwacht dat je je kind de weg wijst naar God,  
door het op te voeden in het geloof en doordat je het leert leven naar Gods geboden,  
die Jezus heeft samengevat met de woorden: "bemint God en de naasten". 
Zijn jullie je bewust van die taak en willen jullie je daarvoor inzetten? 
 
Ouders: Ja, dat wil ik. 
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BELOFTE VAN DE PEETOUDERS 
Jullie hoeven dit niet alleen te doen.  
Je kind wordt deel van een gemeenschap: de Kerk.  
Namens deze gemeenschap helpen de peter en de meter  
jullie bij deze taak door hun zorg en belangstelling. 
Zijn jullie bereid de ouders te helpen in hun taak op de mooie, maar ook op de verdrietige 
momenten in het leven van jullie petekind? 
 
Peetouders: Ja, dat wil ik. 
 
De gemeenschap van Jezus Christus neemt …………. 
graag in haar midden op.  
Daarom geef ik jullie in naam van heel de kerkgemeenschap  
het kruisteken,  
het teken van Jezus Christus, die de mensen heeft bevrijd. 

 
- LITURGIE VAN HET WOORD - 

 
EVANGELIELEZING 
Er wordt er gelezen uit de Bijbel, het boek dat het fundament is van ons geloven. 
 
Uit het Evangelie volgens ……………… 
 
Woord van de Heer 
 
Allen: Wij danken God. 
 
EVT. LIED 
 
OVERWEGING 
 
VOORBEDE  
 
HANDOPLEGGING  
De kracht van Jezus Christus moge jullie sterken.  
Hij zal zijn beschermende en helpende hand nooit van jullie leven terugtrekken. Hij houdt 
van jullie, nu en tot in eeuwigheid. 
 
Allen:  Amen. 
 
In stilte legt de priester de handen op het hoofd van de dopeling ten teken van Gods 
nabijheid en bescherming. 

 
- LITURGIE VAN HET DOOPSEL – 

 
Indien zegening van het water: (beide teksten worden in het boekje opgenomen) 
Goede Vader, U geeft ons uw leven door de sacramenten.  
In het doopsel gebruiken we het water,  
waarin wij de rijkdom en de kracht zien van dat leven. 
Want al bij het begin van de schepping  
ademde uw Geest over het water,  
en het water ontving van u zijn levenskracht. 
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Het water van de zondvloed, werd het teken van dit doopwater, 
dat een einde maakt aan zonde  
en nieuwe kracht en goedheid geeft.  
Het water van de Rode Zee week uiteen, zodat u uw volk  
droogvoets kon wegleiden uit de slavernij in Egypte, 
zoals u ook nu uw volk door het water van het doopsel 
wegleidt uit de slavernij van de zonde. 
In het water van de Jordaan werd uw Zoon gedoopt 
door Johannes en gezalfd door de Geest. 
Water en bloed vloeiden uit de zijde van Jezus aan het kruis. 
Na zijn verrijzenis zei Hij tot zijn leerlingen: 
‘Trek erop uit en onderwijs alle volken;  
doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’ 
 
Vader, zie nu met liefde neer op uw volk hier voor u,  
en open uw bron van leven voor hen. 
Geef door de kracht van uw Geest aan dit water  
de genade van uw Zoon.  
Laat deze kinderen opnieuw in onschuld geboren worden 
door het water en de geest. 
 
Wij vragen u, Vader,  
laat de levenskracht van de heilige Geest dit water beademen,  
zodat dit kindje door het doopsel met Christus zal leven tot in eeuwigheid. 
 
Allen: Amen. 
 
Indien geen zegening van het water: 
Laten wij nu God vragen om deze kleine mensen  
volop het nieuwe leven te schenken uit het water en de heilige Geest.  
Heer, U hebt ze geroepen in het geloof van de Kerk,  
tot het bad van de wedergeboorte;  
geef hen door het mysterie van dit gezegende water  
het nieuwe en eeuwige leven. Door Christus onze Heer. 
Allen: Amen. 
 
AFWIJZING VAN HET KWAAD 
Beste ouders en peetouders,  
in heel het menselijk leven hebben wij te maken met goed en kwaad.  
God wil het goede voor de mens, het kwade komt niet van Hem. 
 
Jullie kinderen zijn nog te klein om zelf iets te zeggen.  
Het zal alle mooie en goede dingen, en dus ook het geloof,  
van jullie moeten ontvangen.  
Laten wij daarom nu het kwaad en de zonde afwijzen,  
en daarna ons geloof belijden:  
het geloof van de kerk waar wij bij horen,  
het geloof waarin jullie kinderen gedoopt worden. 
 
Pr.:  Willen jullie leven in de vrijheid van Gods kinderen  

en daarom kwaad en onrecht afwijzen? 
 
Ouders en peetouders: Ja, dat wil ik. 
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EVT. LIED 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
De geloofsbelijdenis is een opsomming van de belangrijkste geloofspunten. 
 
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. 
 

DOOPSEL 
 
Beste …………………… 
willen jullie dat …………… worden gedoopt in het geloof van de Kerk  
dat wij zojuist hebben beleden? 
 
Ouders en peetouders: Ja, dat wil ik. 
 
………………… 
IK DOOP JOU, IN DE NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST. 
 
De woorden waarmee wordt gedoopt zijn afgeleid van woorden die Jezus zelf heeft 
gesproken: “Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen door hen te dopen in de Naam van 
Vader de Zoon en de heilige Geest en leer hen te onderhouden alles wat ik jullie heb 
geboden”.  

 
- VERKLARENDE RITEN - 

 
Met de verklarende riten wordt bedoeld dat deze handelingen uiting geven wat het 
doopsel inhoud.  
 
ZALVING MET HET HEILIG CHRISMA 
Het heilig Chrisma is een bijzondere zalf waarmee wordt uitgedrukt dat de gedoopte deelt 
in het leven met God en het leven van Jezus en ook na de dood in die heerlijkheid mag 
leven. Deze zalf bestaat uit olijfolie, balsem en een aromatisch extract van bepaalde 
bomen of planten. 
 
De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, 
die jullie heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven 
uit het water en de Heilige Geest, heeft jullie opgenomen in zijn volk. 
Hij zalft jullie nu met het heilzame chrisma.  
Zoals Christus is gezalfd tot priester, koning en profeet 
zo mogen jullie als ledematen van zijn lichaam voor altijd delen in het eeuwig leven. 
 
Allen: Amen. 
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OVERREIKING VAN DE DOOPKAARS 
Het licht van de Paaskaars verwijst naar Jezus zelf die zegt: “Ik ben het licht der wereld”. 
Maar ook wij delen in het licht als Jezus zegt: “Jullie zijn het licht der wereld”. Daarom 
ontvangt de dopeling een brandende kaars. 
 
Beste ouders en peetouders,  
Jezus heeft gezegd dat Hij als een licht in deze wereld is gekomen.  
Als we in Hem geloven, blijven we niet in de duisternis.  
Gelooft in dit licht en houdt het brandend,  
zodat straks ook jullie kind een licht kan zijn in deze wereld,  
een verwarmend vuur voor de mensen en een vonk van Gods liefde. 
 
‘EFFETA’ 
‘Effeta’ is een woord uit de Aramese taal, dat letterlijk door Jezus zo uitgesproken werd. 
Het betekent ‘Ga open’ en met dit woord genas Hij doven en stommen.  
 
Jezus gaf aan doven het gehoor terug, en stommen liet Hij spreken;  
moge Hij jouw oren, jouw mond en vooral jouw hart openen,  
zodat je spoedig zijn Woord kunt verstaan  
en je geloof kunt belijden tot eer van God onze Vader. 
 
Allen:  Amen. 
 

- SLOTRITEN - 
 
GEBED DES HEREN 
…………….  zijn door het doopsel kinderen van God geworden.  
Laten wij dan ook in naam van deze kinderen tot onze Vader bidden  
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 
 
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 schuld, 
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; 
en leid ons niet in bekoring; maar verlos ons van het kwade. Amen. 

 
TOEWIJDING AAN MARIA  
Laten wij nu bidden tot Maria.  
Maria, al jong bent u de moeder geworden van Jezus.  
Samen met Jozef heeft u Jezus met zorg en liefde omringd.  
U weet wat het is om een kind te voeden, het te beschermen in je armen,  
het groot te brengen in vreugde en in moeilijke tijden. 
Nu ………….. door het doopsel verbonden zijn met Jezus,  
laten het ook uw kinderen zijn.  
Bescherm hen tegen elk onheil en wil samen met de heilige Jozef bidden  
voor de vaders en moeders van deze kinderen. 
 
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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SLOTGEDACHTE:  
 
ZEGEN 
God, de oorsprong van het leven,  
moge jullie gezinnen vreugde en dankbaarheid schenken  
vanwege de geboorte van jullie kind.  
Hij moge jullie geloof versterken en jullie nabij zijn in de liefde voor elkaar.  
Door Christus onze Heer. 
 
Allen: Amen. 
 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
Allen: Amen. 
 
WEGZENDING 
Gaat nu allen heen in vrede. 
 
Allen: Wij danken God. 
 
SLOTLIED:  
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