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Als je naar God vraagt,  

vertellen we van Jezus. 

Als je naar de dood vraagt,  

vertellen we van het leven. 

Vraag je, waar je vandaan komt,  

dan zullen wij zeggen:  

uit de wereld der Liefde." 

 

Uit: Tijd en teken, G.Boogaard. 
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INLEIDING 

 

De bedoeling van dit document is om dieper op het sacrament van het 

doopsel in te gaan. 

Wanneer dit ‘boekje’ er toe bijdraagt, dat de ouders van dopelingen met 

elkaar in gesprek raken en nadenken over de doop van hun kind, dan 

heeft het zijn doel bereikt. 

De hoofdstukjes kunnen dienen als uitgangspunt van doopgesprekken. 

De vragen zijn bedoeld om het gesprek op gang te brengen. 

 

Indertijd is dit document tot stand gekomen na kritische lezing en 

bespreking door de werkgroepen voor het doopsel in de parochies 

St.Lucas te Venhuizen, St.Laurentius te Hoogkarspel en St. Franciscus 

Xaverius te Enkhuizen. Alle pastores stonden erachter. 

 

Ik hoop, dat de informatie in dit document een hulpmiddel is om onze 

kerk mede door het sacrament van het doopsel levend te houden en om 

met elkaar in het spoor van Jezus op te trekken. 

 

pastor Co Kuin. 

 INHOUD: 

 

Inleiding blz, 1 

Inhoud blz. 1 

Bij de geboorte van blz. 1, 2  

Dopen  .. waarom? blz. 3 

De symbolen blz. 3,4 

Peter en meter blz. 4 

Dopen in de gemeenschap blz. 5 

Johannes doopt Jezus blz. 5 

Enkele gedachten blz. 8 

Doopviering maken blz. 10 

Lezenswaard blz. 11 

Ruimte voor aantekeningen blz. 11 

 

 

 

 

 

 

BIJ DE GEBOORTE VAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

 

Als een kind geboren wordt, dan laten we dat weten.  

We sturen geboortekaartjes naar familie, vrienden en bekenden.  

Vaak wordt aan het kaartje grote aandacht besteed.  

Er wordt voor de geboorte naar namen gezocht en naar een passende 

tekst.  

Een dergelijk kaartje zegt iets over de gedachten en gevoelens van de 

ouders. 

 

Een aantal teksten troffen we aan. We hebben er enkele uitgekozen: 

 

'We zijn blij en dankbaar  

met de geboorte van . . . . . . . . . . . 

Bij haar doopsel ontvangt  

ze de namen . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

'En zie, Ik blijf bij je en  

Ik bewaar je, waarheen  

je ook gaat.' Gen. 28,15 

 

'Jij werd slechts in onze     

stoutste dromen verwacht.  

We raakten van jou  

In verwachting. 

. . . . . . . . is je naam 

rotsvast vertrouwen 

een nieuwe mens 

raakt ons diep 

zelf nieuw geworden 

god dank.' 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nog bijna niets, zo klein 

en helemaal onwetend. 

Maar toch zo groots en fijn 

wat jij voor ons betekent 
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Je bent uit ons geboren om jezelf te zijn,  

welkom als een wonder groter dan wij zijn.  

Je wordt met ons gedoopt  

Omwille van het Rijk, dochtertje van ons.  

Je bent groter vreugde dan gedragen pijn.' 

 

 

'God raakt wel eens vermoeid  

van grote koninkrijken,  

maar nooit van kleine bloemen.' 

 

 

 

 

'Honderd dromen zal zij  

prijs moeten geven  

als zij maar volhardt  

bij die ene de droom  

van haar Schepper  

een aarde bedekt  

met vrede.' Hans Bouma  

 

 

'Wij zijn door God geschapen 

 wij komen uit zijn hand.  

Hij zal ons niet verlaten.  

Hij houdt de mens in stand. 

 

 

 

 

 

'Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots,  

diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.  

Er woont een wonder in, iets ongelooflijks machtigs.  

Een kind is meer dan alleen iets engelachtigs.  

Ik weet niet wát het is, dat niet, maar ik maak me sterk.  

Een mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.' 

Toon Hermans. 

 
 

 

'Jouw kind maar geen bezit  

niet gemaakt maar gekregen  

zomaar op je weg gekomen  

wonder boven wonder geluk 

je zomaar in de schoot gevallen.' 

 

 

 

'Volheid en leegte pijn en bevrijding  

ademloos niet kunnen wachten  

een lichaam vol vragen, en dan 

 hand op mijn huid: het is goed  

dochter in mijn armen: een wonder.' 

 

De tekst op ons kaartje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke tekst herkennen jullie het meest jullie gevoelens over de 

geboorte van jullie kind? 

 

Valt er iets te zeggen over de namen van jullie kind? Waarom hebben 

jullie voor deze naam/ namen gekozen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

DOPEN  ................... WAAROM? 

 

Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom ouders hun kind willen 

laten dopen: 

 

1. We zijn zelf katholiek. We vinden gewoon, dat dit er bij hoort 

 

2. We willen graag, dat ons kind deel uitmaakt van de kerk. 

 

3. We hopen, dat ons kind geïnspireerd wordt door het leven van Jezus 

van Nazareth. 

 

4. We beseffen, dat ons kind in een wereld van goed en kwaad 

gekomen is. Met de doop willen we belijden, dat er door Jezus een 

weg door het kwaad heen is. 

 

5. Wij willen ons kind op weg helpen in de Geest van Jezus. 

 

6. Wij voelen ons verbonden met de christenen om ons heen. Die 

verbondenheid willen we aan ons kind doorgeven. 

 

7. Wij willen hiermee aangeven, dat wij ons kind een christelijke 

opvoeding willen geven. 

 

8. We zetten ons kind hiermee op een bepaalde weg, die het straks 

zelf mag gaan. 

 

 

9. We hebben er eerlijk gezegd nog niet zo bij stil gestaan. 

 

10. Wij hebben ons eigen idee over de doop van ons kind: 

 

 

 

 

 

 

 

Welke uitspraak of uitspraken zijn het meeste in overeenstemming met 

je eigen idee? Kun je aangeven waarom? 

DE SYMBOLEN 

 

Bij de doopviering gebruiken we een aantal symbolen: water, chrisma/ 

olie, doopkleed, doopkaars, zout, handoplegging, teken van het kruis. 

 

Deze symbolen hebben ieder een bepaalde betekenis.  

Hieronder staan enkele betekenissen. In de bijbel komen we deze 

betekenissen ook tegen. Daarom wordt er naar bepaalde boeken en 

hoofdstukken verwezen. 

 

 

Olie/chrisma: 

 

 Olie dringt door de huid heen, maakt spieren soepel. In het woord 

chrisma zit het woord christus; dat betekent: gezalfde en in het 

Hebreeuws: Messias (Joh.4,25).  

 We hopen, dat de Geest van Jezus zo doordringt, dat de dopeling als 

christen of messiaans mag leven, zoals Jezus. (Lukas 4,18)  

 

 

Water: 

 

 Is verfrissend, is nodig om te leven, 

maar kan ook  vernietigend zijn. 

(Numeri 20,2-13; Genesis 6,5 e.v.)  

 Door het water naar het beloofde land. 

(Exodus 3,17 e.v.; Jozua 3, 1)  

 Onderdompeling van de oude mens 

(Adam) om de nieuwe en goede mens 

boven water te laten komen. (Romeinen 

6, 1 -1 l). 

 

 

 

Doopkaars: 

 

 Als een licht en een vuur zijn voor de wereld en de omgeving. 

(Matteus 5,14)   

 Licht ontstoken aan de paaskaars om net als Jezus licht te zijn  

(Openbaring 21,6; 22,13) 
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Zout: 

  

 Is kostbaar. 

 Geeft smaak. 

 Behoedt tegen bederf. 

 Zout der aarde zijn. (Matteus 5,13) 

 

 

Kruis: 

  

 Teken van dood en leven, van ondergang en opstanding, van zonde  

en genade. (1 Korintiërs 1,18 en Kolossenzen 1,20) 

 Teken van kruis opnemen en van solidariteit met lijden. (Marcus 

8,34) 

 

 

Handoplegging: 

 

 Teken van bescherming 

 en veiligheid.  

(Marcus  10,13-16 of 

 Matteus 19,13-15)  

 Teken van iets door  

willen geven.  

Handelingen 6, 1-6) 

 

 

Doopkleed:  

 

 De oude mens (de oude kleding) wordt uitgedaan om zich met de 

nieuwe mens (de nieuwe kleding) te bekleden. (Galaten 3,27; 1 

Korintiërs 15, 45-49) 

 Teken van reinheid, puurheid, echtheid.  (Openbaring 3,4-5) 

 

 

 

- Welke van deze symbolen spreekt je het meeste aan?  

- En waarom? 

 

 

PETER EN METER 

 

“Peter en meter zijn: en “. 

 

Gevraagd worden om peter of meter te zijn, wordt vaak als een eer 

beschouwd. Ouders hebben met hen een bijzondere band of hebben een 

groot vertrouwen in hen ten bate van hun pasgeboren kind. 

Er kunnen heel verschillende motieven zitten achter het kiezen van een 

peter en/ of meter. 

Hier volgen een aantal beweringen: 

 

 

1 Peter en meter zijn voor de cadeautjes bij verjaardagen, 1ste h. 

communie, vormsel en huwelijk. 

 

2. Peter en meter zijn een soort "geestelijke" vader en moeder 

 van hun petekind. 

 

3. Peter en meter zijn voogd als de ouders van het petekind 

 iets overkomen. 

 

4. Peter en meter zien er op toe. dat hun petekind als gelovig 

mens kan opgroeien. 

 

5. Peter en meter zijn bedoeld als vertrouwenspersonen van 

 het kind, als het in zijn kinder- en/ of jeugdjaren niet bij zijn 

 ouders terecht kan. 

 

6. Peter en meter zijn mensen, die hun petekind steeds de 

 hand boven het hoofd houden. 

 

7. Peter en meter staan borg voor de geloofsopvoeding van hun 

petekind. 

 

8. Peter en meter zijn helpers, raadgevers, vrienden van hun  

 petekind. 

 

9. Peter en meter zijn er om het kind ten doop te houden. 

 

10. Peter en meter horen er nu eenmaal bij. Het is een 



5 

 

formaliteit, meer niet. 

 

11. Wij hebben een andere mening n.l.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke bewering(en) heeft jullie voorkeur? En waarom? 

Waarom hebben jullie (g) een peter en/of meter gekozen? 

Dit is misschien te privé. Maar waarom hebben 

jullie en/of  tot 

peter en meter gekozen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPEN IN DE GEMEENSCHAP. 

 

In heel veel parochies horen of lezen we: 'In onze kerkgemeenschap  

is/zijn door het doopsel opgenomen . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

Met deze korte mededeling wordt veel gezegd. Het doopsel is meer 

dan een privé-aangelegenheid, meer ook dan een gezinsgebeuren. 

Met deze mededeling geven we aan, dat iemand mede-lid is geworden 

van een gemeenschap, die probeert kerk met elkaar te zijn. 

Door de doop wordt iemand lid van de groep mensen, die zich 

christenen noemen. Door de doop zijn christenen broeder en zusters 

van elkaar en van Jezus geworden. Daarom mogen we met Jezus 

bidden: 'Onze Vader . . . . . . . . . . . . . . . . .’ 

 

Op verschillende manieren kan tot uitdrukking komen,  

dat dopen een aangelegenheid van de gemeenschap is: 

 

1 Bij de voorbereiding is medewerking nodig van  

mede-christenen. Een werkgroep 'doopsel' is daar een heel 

geschikt middel voor 

 

2. Bij de voorbereiding is een doopgesprek met meerdere 

 ouderparen een goede gelegenheid om van gedachte te 

 wisselen over de betekenis van de doop en over het wonder 

 van de geboorte. 

 

3. Bij de viering van het doopsel wordt het volk van God niet 

 alleen vertegenwoordigd door ouders, peter en meter, en 

 huisgenoten, maar ook door vrienden, familieleden, buren en 

parochianen. Met hen erbij wordt doopsel een echte opname in 

de gemeenschap. 

 

4. De viering van het doopsel kan plaats vinden tijdens een 

 eucharistieviering. Daarin zijn meestal nog meer mensen 

 aanwezig, die willen leven in de Geest van Jezus. 

 Paasnacht, Pinksteren en het feest van Jezus' doop zijn 

 daarvoor heel geschikte tijdstippen. 

 

5. Aan te bevelen is ook om meerdere kinderen tegelijk te 

 laten dopen. Dit eist meestal meer voorbereiding. Maar 

 samen de juiste of de meeste aansprekende teksten 
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 uitzoeken en samen in gesprek gaan over geeft meestal veel 

 voldoening. Hierin komt het 'kerk wij samen' sterk naar 

 voren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- op welke manier voelen jullie je bij de kerkgemeenschap  

  betrokken? 

- op welke manier willen jullie je kind laten dopen?  

 

 Privé met de gebruikelijke teksten. 

 

 Privé, maar met eigen inbreng van teksten en door zelf bepaalde 

teksten uit te spreken. 

 

 Met meerdere kinderen. 

 

 Met meerdere kinderen en met de ouders van de dopelingen een 

eigen viering maken. 

 

 Ons idee: . 

 

- Waarom deze keuze? 

JOHANNES DOOPT JEZUS. 

 

De jaren gingen voorbij. Jezus. de zoon van Maria, was intussen 

volwassen geworden en hij deed al een hele tijd hetzelfde werk als zijn 

vader. Alleen de dorpelingen uit Nazareth kenden hem. Op een dag trok 

er een stel mensen door het dorp.  

Ze kwamen uit Jericho, een stad in de woestijn aan de rand van de 

Jordaanvallei, Zij vertelden: 'Wij hebben een man Gods gezien, daar 

beneden aan de oever van de de rivier. Hij draagt een grove mantel uit 

dierenhuid, hij heeft ogen die branden als vuur en een stem om bang 

van te worden. Je voelt je heel klein worden bij hem. Hij zegt: 

Binnenkort komt de Christus, die God ons zendt. Maar zoals jullie nu 

zijn kun je hem niet onder ogen komen. Ieder moment kan hij 

verschijnen. - En dan dompelt hij de mensen in het water van de 

Jordaan en doopt hen.' 

Terwijl de mensen dat in Nazareth stonden te vertellen. stond Johannes 

daar beneden in de woestijn aan de rivier - en de mensen stroomden 

naar hem toe en luisterden naar hem. 

En ze vroegen hem: 'Wat wilt u eigenlijk van ons? Wat moeten we 

doen? Wat moeten we anders doen dan gewend zijn?'  

'Je weet dat er mensen zijn die kou lijden. Jullie hebben kleren. Deel ze 

met hen.  

Jullie weten. dat er mensen zijn die honger hebben. Deel je brood met 

hen.  

Jullie weten, wat God van je verlangt: niet stelen - niemand verdriet 

doen - de waarheid spreken - zorgen dat er rechtvaardigheid heerst.  

Ga naar huis en doe wat God kan jullie vraagt. Want hij is nabij. Hij 

komt. En dan moeten jullie bereid zijn.' 

 

 

De mensen zeiden: 'Hij praat niet zomaar over de Godsgezant die wij 

verwachten: hij is het zelf. En ze vroegen aan hem: 'Waarom praat u 

over een ander die ons zou moeten redden. U bent het toch zelf?' 

'Nee', antwoordde Johannes, 'ik ben het niet. Ik kondig hem alleen maar 

aan, Ik weet niet wie hij is. Maar ik verwacht hem iedere dag. En dan 

zal ik hem aanwijzen. 

Als hij komt, zal ik naast hem even klein zijn als jullie. Dan zijn we 

allemaal klein. Dan zien we. hoeveel er nog aan ons mankeert om 

kinderen van God te kunnen zijn. Dan hebben we in de gaten, hoeveel 

kwaad er nog in ons is. Daarom: bekeer je - ga het anders doen. 
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Want als een boom te beroerd is om vruchten voort te brengen, dan 

wordt hij omgehakt, in stukken gezaagd en opgestookt. Zorg, dat God 

jullie nog leven kan geven. 

Daarginds stroomt het water. Als je een nieuw begin wilt maken, daal 

dan af in de rivier: zo diep, dat het water helemaal over je heen stroomt 

om te laten zien, dat je de Christus, wanneer hij komt. helemaal schoon 

tegemoet wilt treden.  

Dat je bereid bent voor het rijk van God en voor de verlossing van de 

mensen alles te geven-.‘ 

En de mensen daalden af naar de oever en gingen met al hun kleren 

aan het water in. En Johannes hield hen vast tot ze helemaal onder 

water waren geweest. En dan zei hij: 'En zorg nu. dat je rein blijft, Hij 

komt gauw.' 

 

 

Toen Jezus daar in Nazareth deze verhalen over Johannes hoorde, wist 

hij: 'Nu is het mijn tijd; nu moet ik me laten zien; nu moet ik spreken. 

Nu hebben de mensen mij 

nodig. Nu zend God mij.' 

Hij legde zijn gereedschap 

neer, liet zijn ouders achter, 

en liep in twee dagen van 

Nazareth naar de Jordaan, om 

Johannes te ontmoeten. Hij 

zag daar heel veel volk, ook 

bekenden uit Nazareth. Maar 

hij liep langs hen heen 

onmiddellijk op die Johannes 

af: de grote man die zij 

allemaal bewonderden en voor 

wie ze ook bang waren. Toen 

hij tegenover hem stond en zij 

elkaar aankeken, werd het om 

hen heen helemaal stil en de 

mensen stonden zich af te 

vragen: 'Wie van die twee is 

het?' En het was alsof er 

tussen die twee mannen een 

vonk oversprong. Jezus zag het: 'Deze man weet, wie ik ben.' En 

Johannes wist ineens: 'Deze is het, over wie ik gepraat heb. Deze man 

komt van God.' 

 

 

Jezus keek Johannes een hele tijd aan en zei toen: 'Ik wil me laten 

dopen.' Maar Johannes weerde hem af en schudde zijn hoofd: 'Nee, ik 

doop jou niet. Dat is iets voor deze mensen en voor mij. Wij hebben het 

nodig. Jij niet. Op jou wachten we. We laten ons juist dopen, omdat jij 

komt.' Maar Jezus hield vol: 'Heb je niet gezegd: Wie bereid is alles te 

geven voor het Rijk van God, die moet zich laten dopen? Ik ben daartoe 

bereid. Doop me.' 

 

 

En Johannes gehoorzaamde. Hij ging met Jezus de rivier in en dompelde 

hem diep onder water. Toen Jezus uit het water kwam, zag hij de hemel 

helderder en zonniger dan eerst en hij hoorde de stem van God, van 

zijn Vader, zeggen: 'Jij bent de zoon van wie ik houd.' 

Toen wist Jezus, dat hij van nu af naar de mensen moest gaan die hem 

nodig hadden. Hij wist, dat hij bereid moest zijn alles weg te geven, ook 

zijn leven, als hij daardoor de mensen tot God zou kunnen brengen. 

 

 

Daarom dopen wij christenen nog steeds. Meestal kinderen, als ze nog 

klein zijn; soms ook volwassen mannen en vrouwen. En daarmee willen 

we zeggen, dat we bij Jezus horen, dat we net als hij kinderen van God 

zijn en dat we in Gods liefde willen leven. Als we dood zijn, zullen we 

toch weer levend worden, zoals Jezus uit het water omhoog gekomen is. 

Aan onze Vader in de hemel kunnen we ons voor heel ons leven 

toevertrouwen en we kunnen weten: Ik ben bij hem en hij is bij mij. En 

ik zal altijd bij hem zijn. Mij kan niets gebeuren. 

 

 Uit: 'Al ben ik maar een ezeltje……,' Jörg Zink. 

 

 

 

- Welke betekenissen van dopen komen in dit verhaal aan de orde? 
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ENKELE GEDACHTEN 

 

Hieronder staan enkele gedachten, die in gebed, in gedicht of in 

woorden op papier gezet zijn. Misschien zijn ze te gebruiken, als één of 

meerdere echtparen zelf de doopviering samenstellen. 

 

Over de naamgeving: 

 

Zonder naam is een mens anoniem. 

 Met een naam kun je geroepen worden,  

kun je iets onderschrijven, hoor je er bij. 

 

 Onze namen staan geschreven in de 

palm van Gods hand. 

 

Ergens moet een mens toch heen,  

hij gaat zijn eigen weg alleen  

en zoekt of in de wildernis  

een bron van levend water is  

en luistert of een woord bestaat  

waarin zijn toekomst open gaat. 

 

Dan roepen mensen jij jij jij,  

woon hier bij ons, woon hier bij mij.  

Het water is een bron voor jou,  

de toekomst heeft een woord voor jou. 

 

Dan vindt een mens zijn eigen naam, 

iemand niemand, dorst en water,  

kind van mensen ben jij voortaan. 

 

De naam ...............  

Het eerste, dat je van ons kreeg  

                 nadat je was geboren.  

Dat overal, zolang je leeft  

                 aan jou blijft toebehoren. 

 

Kind we geven je een naam zodat je 

aangesproken kunt worden geroepen 

kunt worden gekend kunt worden. 

GEBEDEN VAN OUDERS 

 

Kind  

wij doen jou haast overladen  

met wensen en verwachtingen  

wij willen bidden  

datje ogen geopend zullen worden  

om de mens te zien  

die naast je leeft in deze tijd  

dat je oren geopend zullen worden  

opdat je kunt luisteren  

naar de mens die je roept  

die je nodig zal hebben  

en wij bidden voor onszelf  

dat we niet egoïstisch leven  

dat we zelf werken aan een wereld  

aan een leven waarin er toekomst zal zijn  

voor jou en al die miljoenen  

die tegelijk met jou  

geboren zijn wetend nog van niets  

maar bedoeld om  

menswaardig te kunnen leven.  

 

 

 

God, onze Vader,  

U hebt ons samengeroepen rond ...............  

die aan het begin staat van zijn /haar/hun 

levensweg,  

een tocht van licht en duisternis,  

van vallen en opstaan,  

van dood en leven.  

Vandaag nemen wij ... op in onze gemeenschap.  

Wees voor ... een goede God,  

in naam van Jezus, 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. 
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God, onze Vader, wij vragen U, 

dat  ... .  ........... onbezorgde jeugdjaren moge hebben 

en dat hij/ zij omgeven wordt met mensen 

die alleen maar het goede met hem/ haar voor hebben. 

 

 

OUDERS OVER HUN KIND; 

 

Moeder:  

Toen alles om me heen heel stil geworden was ....................... Toen 

alleen jij en ik, mijn zoon en ik nog in het kamertje waren, toen heb ik 

heel lang naar jou liggen kijken.  

Je was zo'n compleet wondertje, een heel nieuw mensje.  

Toen ik zo naar je lag te kijken, kwamen er veel gedachten in mij op:  

Niet alle mensen worden in dezelfde veilige geborgenheid geboren. Niet 

alle moeders kennen de zegen van een dergelijke nacht, in een 

sfeervolle kamer, jij in de wieg en bloemen op de vensterbank.  

Zo veel liefs en goeds heb ik voor jou gevraagd in die eerste nacht, toen 

je eindelijk daar was en ik je tere hoofdje en handjes mocht strelen.  

En tevens wist ik, dat je nooit alles krijgen zal.  

Dat je leed zal kennen en ontgoocheling en allerlei twijfels.  

Maar je vader en je moeder zullen er altijd voor je zijn.  

Dat moet je weten ....................... 

 

 

Ons kind 

 

Wij willen jou iets geven.  

Iets wat ons heel diep raak:.  

Geloof in Jezus Christus.  

Een geloof dat een nieuw mens van 

jou maakt.  

We gaan samen met jou door het 

water.  

En jij wordt kind van God. 

 

Kind 

 

We leggen je de hand op en bidden dat God je zal zegenen  

en bij je zal zijn al de dagen van je leven. 

Ouders, die een kind adopteerden:  

Geen vlees van ons vlees, 

geen bloed van ons bloed.  

Doch op wonderlijke wijze ons eigen kind.  

Nooit zullen wij vergeten,  

dat jij niet groeide onder ons hart, maar erin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijken 

 

kijk naar de mens  

en zie het wonder in hem.  

Zie je het niet,  

kijk dan nog eens  

en nog eens  

en nog eens  

en als je goed kijkt 

kun je het wonder zien in hem. 

Het beweegt het spreekt, 

het kijkt het luistert 

het lacht en het raakt je aan 

en het zegt iets van liefde. 

Zo iets groots als een mens 

moet voorbestemd zijn voor iets 

dat van een andere, hogere orde is 

dan het leven op aarde. 

Kijk naar de mens en zie het wonder. 
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LEVEN 

is mensen en dingen 

omhelzen en weer loslaten 

om ze te laten groeien en bloeien 

voor Gods aanschijn 

 

LEVEN 

is dankbaar zijn 

voor het licht en de liefde 

voor de warmte en de tederheid 

in mensen en dingen 

zomaar gegeven 

 

LEVEN 

is alles laten zijn 

en zien als een gave van God 

niets en niemand bezitten 

en juichen om elke ster 

die uit de hemel valt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOOPVIERING MAKEN 

 

Er zijn gelukkig vele doopouders, die zelf de teksten uitzoeken voor de 

doopviering van hun kind. 

Soms maken ze met zijn tweeën de viering. Soms met meerdere ouders 

al of niet met hulp van een pastor of leden van een doopwerkgroep. 

Het is niet altijd de gemakkelijkste weg om zelf een viering te maken. 

Maar het geeft veel voldoening om zelf een stukje eigen overtuiging 

kwijt te kunnen en teksten te zoeken, die de ouders zelf mooi vinden 

voor hun kind en waarin ze zich kunnen vinden. 

Er zijn doopwerkgroepen, die al heel wat teksten verzameld hebben. 

Deze teksten en bestaande doopboekjes kunnen tot inspiratie dienen. 

 

Wat moet er in een doopviering? Wat mag er in? Wat hoeft niet? Deze 

vragen worden gesteld bij het zelf maken van een doopviering. 

Onderstaand schema is een hulpmiddel bij het samenstellen. 

 

Een WELKOM en INLEIDING op de doopviering.  

Een GEBED. 

NAAMGEVING. Sommigen vinden het voldoende om de namen te 

noemen. Anderen willen het waarom van die namen erbij vertellen. 

een stukje EVANGELIE, waarop een WOORDJE kan volgen. 

BELOFTEN van de ouders en peter en meter hun kind steeds de hand 

boven het hoofd te houden. Sommigen laten de pastor de vragen 

hiervoor stellen. Anderen proberen zelf hun ideeën daarover te 

verwoorden of met een gedicht te bevestigen. 

Een GELOOFSBELIJDENIS.  

Zelf gemaakte VOORBEDEN.  

De DOOP zelf met de ZALVING, eventueel ZOUT en DOOPKLEED. De 

DOOPKAARS aangestoken aan de paaskaars. Het licht van de doopkaars 

kan doorgegeven worden aan kinderen rondom doopvont. 

Een ONZE VADER. 

Een SLOTGEBED. Ten slotte een ZEGENBEDE. 

 

In dit raamwerk passen uiteraard liederen, gedichten en/ of teksten om 

er een mooie en complete viering van te maken. 
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LEZENSWAARD 

 

Hieronder noemen we enkele boeken, die ondersteunend kunnen zijn bij 

de godsdienstige opvoeding van uw kind. 

 

Dopen 

 

'Dopen terug naar de bron'. Cor Sinnema, uitg. Gooi en Sticht 

'Als je gedoopt wordt', nr. 1 "Inzet", jan. '97, DPC Utrecht 

'Gedoopt in Woord en Water, nr. 4 "Doorgeven -, '98, DPC Haarlem 

'Dopen tussen toekomst en traditie', '94, DPC Den Bosch 

'Het sacrament van het doopsel', Jakob Baumgarter, uitg. Gottmer 

 

Geloofsopvoeding 

 

'Al de dagen van ons leven', een boek voor gelovige gezinnen, uitg. 

Averbode/ Kok Kampen  

'Geloofsboek', de bisschoppen van België, uitg. Lannoo  

'Katechismus van de katholieke kerk', uitg. Gooi en Sticht  

'Zaaigoed', handreiking voor geloofsopvoeding aan 0 tot 6 jarigen, DPC 

Assen  

'Kiem', bewaarmagazine voor ouders met kinderen van 0 t/m 4 jaar en  

'Kiezels', steentjes voor geloofsopvoeding thuis, kwartaalblad voor 

ouders, SGO, Hoevelaken, Postbus 20, 3870 CA. 

 

Bijbels 

 

'Woord voor woord', Karel Eykman en Bert Bouman, uitg. Zomer en 

Keuning. 

'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen', D.A. Cramer-Schaap, uitg. 

Ploegsma. 

'Kijkbijbel', uitg. Nederlands Bijbelgenootschap 

'De Bijbel dichterbij iedereen', uitg. KBS / Brepols 

'Bijbel voor kinderen' , Marianne Busser en Ron Schröder, uitg. 

Holkema 

'De Bijbel', Willibrordvertaling, uitg. KBS 

 

 

 

 

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


