
Viering van de Doop 
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster 

In de St. Luciakerk/St. Trudokerk/kerk van OLV Tenhemelopneming/
kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna. 

 

We vieren het leven! 
U bent van harte welkom!
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	 viering 
 We beginnen samen
 We dopen apart 
 We eindigen samen 
 
 openingsritus
 We vieren samen 
 
 woord	van	welkom	en	uitleg 
 We zingen (eventueel):
  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 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! 
 
Naamgeving: 
Pastor: Het is uw wens, beste ouders, dat uw kind gaat behoren tot de volgelingen van 
Jezus Christus. Hij heeft ons immers de diepe zin van ons leven geopenbaard. Hoe wilt u dan dat 
uw kind in de gemeenschap van Jezus Christus zal worden genoemd?

Ouders noemen de roepnaam van de dopeling...

Pastor: Deze namen staan voorgoed geschreven in het boek des levens, in de palm van Gods hand. 

Evangelie volgens Marcus
Eens brachten de mensen hun kinderen bij Jezus, met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. 
Maar de leerlingen stuurden ze terug. Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: laat die kinderen 
toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Toen omhelsde Hij ze, zegende hen, en Hij legde hun de 
handen op. 

Doopbeloften:
Pastor: Beste ouders, u heeft mij gevraagd om deze kinderen te dopen en dat doe ik natuurlijk met 
veel plezier. Maar voordat ik dat ga doen, mag ik u eerst in naam van de Kerk enkele vragen stellen.

Pastor: Belooft u een goede vader en moeder te zijn voor de dopeling? 

Ouders: Ja, dat beloven wij. 

Pastor: Belooft u de dopeling steeds de hand boven het hoofd te houden en trouw te blijven, wat 
de toekomst ook brengen zal? 

Ouders: Ja, dat beloven wij. 
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beloften	peetouders/doopgetuigen 
Maar niet alleen de ouders hebben een taak ten opzichte van de dopeling. Ook wij allemaal zijn 
medeverantwoordelijk en wij worden vertegenwoordigd door de peetouder(s)/doopgetuigen.  
Mag ik de peetouders/doopgetuigen uitnodigen om te gaan staan!  

U vertegenwoordigt de vele mensen die een rol zullen spelen in het leven van de dopeling. 
In naam van de kerk vraag ik u:  

 Belooft u een bijzondere belangstelling te hebben voor uw petekind, en erop toe te zien dat  
  de ouders een verantwoorde christelijke opvoeding geven?  
  Peetouders: Ja, dat beloven wij. 
 
Handoplegging 
Nu u zo uw bereidheid heeft uitgesproken om uw kind met liefde te omringen vraag ik aan de ouders om 
uw hand uit te strekken boven het hoofdje van de dopeling. Ondertussen mag ik u voorgaan in een gebed 
om bescherming en zegen: 

 Sterke God, Uw zoon Jezus heeft de kinderen eens de handen opgelegd, om zo te tonen hoe Gij voor  
  hen zorgt. In navolging van Hem stellen wij ditzelfde gebaar en wij bidden: laat deze kinderen kind  
  groot en krachtig worden in onze soms harde wereld. Bescherm hem tegen verkeerde invloeden.  
  Laat hen proeven en ervaren dat Gij Uw reddende hand nooit terugtrekt. Geef, dat wij die deze  
  wereld maken, deze kinderen voorgaan 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

Geloofsbelijdenis
Door het doopsel worden deze feestelingen ook opgenomen in onze kerkgemeenschap en laten wij het 
geloof uitspreken met de woorden die ons door de Kerk gegeven zijn.  

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 heiligen, de vergeving van de  
  zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. AMEN

We vieren apart 
(De families worden apart uitgenodigd, dus de anderen hebben even een kleine pauze).



de	doop 
We vieren samen

Gebed des Heren
En nu dat we deze kinderen gedoopt hebben bidden we het gebed dat Jezus en onze ouders ons 
geleerd hebben en wij weer zullen leren aan onze kinderen. 

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 andere hun schuld vergeven en
 leid ons niet in bekoring 
 maar verlos ons van het kwade

 Toewijding aan Maria
 We vragen om moederlijke bijstand en  
  bescherming van de moeder der moeders Maria.

 We zingen (eventueel)
  God groet U zuivere bloeme, Maria maged fijn 
  Gedoog dat ik u roeme, Lof moet u altijd zijn 
  Als Gij niet waart geboren, O reine maged vrij 
  Wij waren allen verloren, aan U beveel ik mij. 

 We bidden: 
  Wees gegroet Maria vol 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

zegenwens
Proficiat

We zingen...
We luiden de klokken   
Heenzending 
Een fijne dag en wel thuis
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