
 

L.   Voor alle kinderen van de wereld, dat zij de nodige 

aandacht en hulp krijgen om gelukkige mensen te 

worden. 
 

A. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

L. Voor deze kerkgemeenschap, dat zij naar Jezus’ 

voorbeeld bekommerd zou zijn voor iedereen,  

jong en oud, ziek en gezond. 
 

A. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

P. Heer, onze God,  

Wij hebben gehandeld naar het woord van uw Zoon; 
Wij hebben deze kinderen gedoopt en gezalfd in uw Naam. 
Maak dat zij een open oog hebben 
voor alles wat het leven biedt; 
Een open oor voor wat het leven vraagt. 
En dat ze steeds, en van harte, 
zullen meeleven met de vreugde en het verdriet 
van de mensen die zij tegenkomen. 
Laat deze kinderen alle geluk 

vinden dat onder ons mogelijk is. 
 

A. Amen 
 

 

ZEGEN EN ZENDING 
 

P. Ga dan in vrede met uw kinderen naar huis, omring ze met 
uw liefde en wees gelukkig met elkaar. Moge de Geest van 
Jezus Christus heersen in uw huis en zijn vreugde wonen 
in uw gezin. Amen.  
Zo zegene u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

 

De kadertjes worden opgehangen,  
ouders, peter en meter tekenen het doopregister 

 
 

 

Doopviering 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Sint Anna-ten-Drieën 
 
 

Niet meenemen a.u.b.
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Dopen in de naam van Jezus 
 
 
 

 

DANKEN OM NIEUW LEVEN 
 

Welkom 
 

P. Laten we deze doopviering beginnen in de naam van de  
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Welkom door de catechist 
 

De ouders stellen zichzelf en hun kindje(s) voor en vertellen waarom zij 

hun kindje laten dopen. 
 

Naamgeving 
 

P. Jullie krijgen vandaag een eigen naam om altijd mee te 

leven.  
Die kan nooit meer van jullie vandaan, 
nooit meer worden weggegeven. 
Hij groeit voor altijd met jullie mee zonder te veranderen. 

Hij leert jullie dat je iemand bent anders dan alle anderen 
 

Welke naam hebben jullie voor je kindje gekozen? 
 

C. Vertelt over de betekenis van de naam. 

 

P. Vader, N en N en N hebben hun naam gekregen van 

hun ouders als een eerste geschenk.  
Voortaan zijn ze onder de mensen gekend. 
Met deze namen zullen ze door het leven gaan. 
Schrijft Gij ze ook in de palm van uw zegenende handen. 
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BIDDEND AFSLUITEN 
 

Onze Vader 
 

A. 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. 
  

Voorbeden 
 

L. Laten we bidden: 
 

Dat deze kinderen verder mogen opgroeien tot 
gelukkige kinderen en dat ze, naar het voorbeeld van 
Jezus, ook anderen mogen gelukkig maken. 

 

A.  Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

L. Voor de ouders, dat zij hun kinderen mogen leren wat 

verstandhouding, verzoening, liefde en trouw is. 
 

A. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

L. Voor meters en peters, familie en vrienden, dat zij in blije 

en verdrietige momenten, mensen mogen zijn die voor 

medemensen openstaan. 
 

A. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
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Zegenen van het water 
 

 

P. Heer, onze God, zegen dit water, zegen ons handelen. 

Bescherm deze kinderen, 
 

want door dit water dragen wij hen aan U op. 
 

 

 

Dopen met water en zalven met olie 
 

Eén na één brengen de ouders, samen met peter en meter, hun kindje bij 

de doopvont, en gaan na de zalving terug naar hun plaats. 
 

P. N, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest.  
N, ik zalf je met de Geest van Jezus opdat je mag 

toenemen in liefde voor God en voor de mensen. 
 

 

 

Een licht ontsteken 
 

P. We ontsteken deze kaars aan de 

paaskaars, teken van ons geloof in de 

verrijzenis. 

We geven deze kaars aan jullie ouders mee, 
in de hoop dat zij het licht van het geloof 
brandend zullen houden. 

 

A. Jezus, wees het licht in ons huis en in onze familie. 
Leid onze kindjes naar waarheid en geluk. 
En  geef dat wijzelf ook licht uitstralen in onze 
samenleving. 
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A. Wij geloven in deze kinderen,  
ons geschonken als gave en opgave. 
Zij nodigen ons uit om het beste van onszelf te 

geven, opdat zij toekomst zouden hebben. 
 

 

MET JEZUS ALS GIDS 
 

 

Evangelie lezing 
 

 

We lezen uit de Blijde Boodschap van Jezus 
 

 

 

Geloofsbelijdenis 
 

A. Ik geloof in een God die van ons houdt 

en die dat toont in doodgewone dingen van elke 
dag. 
In een zonnebloem in het veld, in de lach van een 
kind, in muziek die ons beroert, in mensen die wij 
boeiend vinden. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, die ons de weg heeft 
getoond naar een samenleving  
waarin elke mens zich thuis voelt. 
Ik geloof in Zijn liefde, die sterker is dan twijfel  
en onmacht, in Zijn vergeving. 
 
Ik geloof in de Geest van Jezus,  
die ons aanmoedigt en kracht geeft  
om een zonnetje te zijn in het leven van anderen. 
Dat die Geest blijft werken in de Kerk  
en overal waar het leven groeit en de liefde bloeit. 
 
Amen. 
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Tekenen met een kruisje 
 

P. Wij geven deze kinderen nu een kruisje, zo 

drukken we Jezus’ liefde voor hen uit, maar ook 

onze liefde en onze bereidheid hen voor te gaan 

op de weg van Jezus. 
 

Priester, ouders, peter en meter geven het kindje een kruisje. 

 

P. God zegene en beware je. 
 
A.  God, onze Vader, 
 

het kruis is hét herkenningsteken  
van ons christenen, 
en het symbool van leven, dood en verrijzenis. 

 

Moge het in ons leven,  
en dat van onze kinderen  

ook een positieve betekenis krijgen. 
 

Wij bidden u dat het kruis van Jezus, 
 

hen helpen mag om de juiste keuzes te maken  

op de kruispunten van het leven. 
 

 

 

 

WIJ BELOVEN EERLIJK 
 

 

Doopbeloften van de ouders 
 
 

Doopbeloften van peter en meter 
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BEVESTIGD IN DE HEILIGE TEKENS 

 

 

Handoplegging 
 

P. Almachtige God, uw Zoon, Jezus Christus, heeft aan de 

kinderen de hand opgelegd om zo te tonen hoe Gij voor 

hen zorgt. 
 

A. God,  
laat deze kindjes opgroeien 
en volop leven in deze 
wereld,  
die soms zo hard en koud kan zijn. 

Houd uw beschermende hand over 

hen. 
 

Maak ze weerbaar tegen alle kwaad en 

leugen. Laat ze ervaren dat Gij  

uw reddende hand nooit terugtrekt. 
 

Geef dat wij allen die aan deze wereld 
bouwen, deze kinderen mogen voorgaan,  
in alles wat goed is en waar. 

 
Laat ze opgroeien, altijd op de goede weg,  
onder de hoede van uw vaderlijke en moederlijke hand. 
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