IN GODS HAND
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DOOPVIERING
DE ONTVANGST VAN HET KIND
KRUISTEKEN EN BEGROETING
LIED / GEDICHT (eventueel)
NAAMGEVING
Cbr.:
Welke naam hebt u aan uw kind gegeven?
Ouders:
N.N.
Cbr.:

Moge deze naam geschreven staan in het boek des levens
en gegrift in de palm van Gods hand.

Cbr.:
Ouders:

Wat vraagt u voor N. van de kerk van God?
Aan de kerk van God vragen wij dat ons kind gedoopt
wordt om te leven als kind van God.

Cbr.:

Ouders, u vraagt het doopsel voor uw kind. Van u wordt
verwacht, dat u uw kind opvoedt in het geloof en het leert
leven naar Gods geboden volgens de woorden van
Christus: bemint God en de naasten. Bent u zich bewust
van de taak die u hiermee op u neemt?
Ja, dat beseffen we.

Ouders:
Cbr.:

Ouders, door u zijn een 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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DE DIENST VAN HET WOORD
EVANGELIE
HOMILIE
VOORBEDE
EXORCISMEGEBED EN ZALVING
DE VIERING VAN HET DOOPSEL
ZEGENING EN AANROEPING VAN GOD OVER HET WATER
AFZWERING EN GELOOFSBELIJDENIS
Cbr.: Wilt u kwaad en onrecht afwijzen om te leven in de vrijheid van
Gods kinderen?
Ouders, peter en meter:
Ja, dat wil ik.
Cbr.: Wilt u de bekoringen van de zonden afwijzen om niet in de
greep van het kwaad te komen?
Ouders, peter en meter:
Ja, dat wil ik.
Cbr.: Wilt u de satan afwijzen, de aanstichter van alle zonde?
Ouders, peter en meter:
Ja, dat wil ik.
Cbr.: Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde?
Ouders, peter en meter:
Ik geloof.
Cbr.: Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven
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en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods
rechterhand?
Ouders, peter en meter:
Ik geloof.
Cbr.: 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:
Ik geloof.
Cbr.: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de kerk, dat wij met
overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer.
Allen: Amen.
DOOPSEL
Cbr.: Wilt u dus, dat N. wordt gedoopt in het geloof van de kerk dat
wij zo juist hebben beleden?
Ouders, peter en meter:
Ja, dat willen wij.

N.N.,
IK DOOP JE
IN DE NAAM VAN DE VADER
EN DE ZOON
EN DE HEILIGE GEEST.

DE VERKLARENDE RITEN
ZALVING
DOOPKLEED
DOOPKAARS
‘EFFETA’
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DE SLOTRTUS
LIED / GEDICHT (eventueel)
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.
LIED / GEDICHT (eventueel)
TOEWIJDING AAN MARIA
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.
ZEGEN EN WEGZENDING
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LIEDEREN
AAN HET BEGIN VAN DE VIERING
Namenlied
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.
….. is jouw naam.
Mensenkind, kijk de mensen nou,
zij willen niet meer zonder jou,
worden je vrienden, en geven een hand,
nemen je mee naar het mensenland.
….. is jouw naam.
Mensenkind, jij bent niet alleen,
ook al moet jij door water heen
wij gaan met jou en we gaan tegelijk,
totdat wij zijn in het koninkrijk.
….. is jouw 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.
….. is jouw naam.
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Handen heb je om te geven
Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed
en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.
Refrein:

Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt. Ref.
Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan. Ref.
Voeten heb je om te lopen
naar een mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is. Ref.
Oren heb je om te horen
naar de Mens die vrede is
en een hart om te geloven
in Zijn God die liefde is. Ref.
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NA DE DOOP
Dank U voor
Dank U voor deze rijke zegen;
Dank U voor dit kleine kind
Dank U voor dit nog prille leven
dat vandaag begint.
Dank U voor alle fijne dingen
Dank U voor al wat leeft en bloeit
Dank U dat wij hier mogen zingen
Dank U voor al wat groeit.
Dank U voor dit geschonken leven
Dank U voor alles wat Gij doet
Dank U, U hebt het ons gegeven
Heer U bent zo goed.
Aanbidt en dankt
Aanbidt en dankt Uw Vader, God
die leeft van eeuwigheid.
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft Zijn Naam,
bezingt Zijn wondermacht,
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie Zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon
die in de wereld kwam
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op het grote koningsfeest.
En waar hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede Geest.
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AAN HET EINDE VAN DE VIERING
Uit Uw hemel zonder grenzen
Uit Uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Zolang er mensen zijn
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader.
Wij danken U voor al wat leeft.

Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken.
Wij danken U in Jezus’ Naam.

Als een vuur zijt Gij gekomen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst Uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven.
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven.
Zijn lichaam is het levend brood.

Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Daarom moet alles U aanbidden.
Uw liefde heeft het voortgebracht.
Vader, Gij zelf zijt in ons midden.
O Heer, wij zijn van uw geslacht.
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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 spelen.
Ook al ben je nog maar klein, samen spelen is pas fijn.
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name; zeg maar 'ja!' en zeg maar 'amen!'
Ook al zijn we nog maar klein, God wil onze Vader zijn.
Wij zijn samen onderweg
Wij zijn samen onderweg, alleluia,
samen met de Heer op weg, alleluia.
Met de sterren in de lucht, alleluia,
met de vogels op hun vlucht, alleluia.
Met de zon, de maan, de zee, alleluia,
heel de schepping wandelt mee, alleluia.
In het duister van de nacht, alleluia,
geeft de Heer ons licht en kracht alleluia.
Hij geeft toekomst, nieuwe hoop, alleluia,
door het water van de doop, alleluia.
Heer wil altijd met ons zijn, alleluia,
met Uw kind'ren groot en klein, alleluia.
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MARIALIEDEREN
Wij groeten u, o koningin
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.
O Moeder van barmhartigheid, o Maria;
en troost in alle bitterheid, o Maria.
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria;
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria.
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria;
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria.
Als ik voor u neerkniel
Als ik voor U neerkniel, mijn gebeden bij U breng,
Weet ik steeds weer opnieuw dat Gij mijn hart vervult.
Refr.: Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu.
Mogen wij hier brengen elke zorg en wens bij U.
Moeder van God, neem dan ook hier onze lofzang aan.
Moeder, hoor ons bidden, wil ons nemen bij de hand,
op de weg naar Uw Zoon, versterk de liefdesband.
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Ave Maria
Refr.: Ave Maria, wij roepen tot u.
Moeder vol genade,
de heer is met u.
1. Moeder Maria,
neem ons bij de hand
En toon ons de weg die
leid naar 't vaderland.

3. Gij, hoop der mensen,
laat ons niet alleen.
Wees met uw gebeden
altijd om ons heen.

2. Leer ons gelovig
Gods' woord te verstaan.
Dat wij zoals u
verheugd zijn wegen gaan.

4. Troost der bedroefden,
troost die God ons geeft,
leer ons steeds te zoeken
naar de God die leeft.

5. Wees ons een voorbeeld,
sterk in het geloof.
Leer ons te vertrouwen
op wat God belooft.
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