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Doopviering ….. 

Don Boscokerk Buizingen 

Welkom 

 

Voorganger: 

Welkom iedereen op deze bijzondere dag.  Een warm welkom ook aan kleine ….... Welkom op onze kleine 

planeet. Je mama, papa en zusje hebben maanden uitgekeken naar jou. Je geboorte maakte hen 

ongelooflijk gelukkig. Ze kunnen uren naar je kijken en je bewonderen. Je pakt iedereen in met je 

wondermooie ogen en je stralende lach. 

Kom rusten aan het hart van je lieve mama en laat je wiegen in de armen van je lieve papa. Ik wens je geen 

rijkdom toe. Ik wens je alleen liefde toe, dan heb je alles wat nodig is om gelukkig te worden. 

 

 

 

Ouders: 

Maanden hebben we naar je uitgekeken. Je geboorte maakte ons enorm gelukkig. We kunnen uren naar je 

kijken, je bewonderen. En met je lach pak je iedereen in. Daarom beloven we onze totale inzet om je op te 

voeden in een liefdevol en warm gezin. Je kan altijd op ons rekenen. Je mag bij ons jezelf zijn, je mag 

dromen,...Wat de toekomst ook brengt, weet dat we altijd van je houden. 

 

 

 

 



  

 

 

Eerste lezing: Door ….... 

 

Dit is het begin van jouw fantastische avontuur. 

De wereld zit vol bijzondere dingen… 

kleine dingen… 

HELE GROTE DINGEN… 

planten en bloemen 

dieren, vogels en insecten 

en heel veel kleur. 

Oceanen en woestijnen, 

bergen en bossen 

gezelligheid, vriendschap, liefde en geluk. 

Maak, wanneer je groter wordt, wat tijd vrij om achter vlinders aan te rennen. 

Maak een grote PLONS! 

Dans in een grote regenbui 

en ga op zoek naar feeën. 

Hopelijk komen al je dromen uit 

en schijnt voor jou altijd het zonnetje. 

Onthoud dat dingen zullen veranderen en de tijd zal vliegen. 

Vertrouw op jezelf, volg je dromen en geloof in echte liefde. 

De wereld is een grote en spannende plek, vol avontuur, mooie momenten en kansen. 

Op deze wereld woon jij en zusje en mama en papa… 

samen met ongeveer 7,4 miljard andere mensen. 

Maar er is maar één JIJ. 

En voor jouw familie en vrienden , ben JIJ de hele wereld! 

 



 

 

 

Lied:  De Leeuwenkoning - De kringloop van het leven 

Bezinning / Dankgebed: Door ….. 

 

Heb je al eens naar andere kinderen gekeken? 

Ze kijken heel anders tegen het leven aan, 

ze moeten nog op hun tenen staan om alles beter te zien. 

Ze lopen met hun neusje dichterbij de grond en dichter bij de werkelijkheid. 

Ze spreken nog zonder doekjes, ze denken rechtlijnig en voelen met héél hun hart. 

Ze stellen vragen waarop geen antwoord is. 

Ze ontwapenen je met hun grote ogen, uit hun mondje hoor je de echte waarheid en soms komt die hard 

aan. 

Ze kunnen je doen blozen. 

Kinderogen kunnen je heel klein en goed doen voelen. 

Kinderen zijn het kostbaarste bezit, de gemeenschap van de toekomst. 

Ik wou dat ik opnieuw kind kon zijn naïef, met grote ogen, één verwondering, zomaar, zonder nadenken 

liefhebben en overal liefde zoeken. 

Op mijn knieën in het gras bloemen plukken en met een kleine hand vol bloemen glimlachen. 

Mij verheugen in al wat liefde is, klein, stil en schoon. 

Of ben ik daarvoor te groot geworden? 

 

Naamgeving 

 

Voorganger: 

Als  mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij hun naam. Als twee mensen een kindje krijgen, 

dan geven zij een naam aan hun kind. Die naam drukt hun liefde en hun verwachting uit, die naam blijft een 

leven lang. Ontelbare malen wordt hij genoemd en telkens weer is er iemand die ernaar luistert. Die naam 

is ook het eerste geschenk van ouders aan hun kind. 

 



…......., 

Wanneer jullie je kind een naam geven, dan zeggen jullie daarmee ook: wij geven jou deze naam, maar je 

bent niet ons bezit. We hébben je niet, maar je bent zelf een eigen persoon. En jij mag ons mama en papa 

noemen. Dat wil zeggen: wij willen er altijd zijn voor jou. 

 

…..............., 

welke naam hebben jullie voor je kindje gekozen? 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: 

, op je kleine voorhoofdje zullen we een kruisje en een kusje geven. Daarmee willen we je een aantal 

dingen zeggen: 

 

Een kruisje is een PLUS-teken. We willen jou daarmee bevestigen dat je de moeite waard bent, dat we in je 

geloven en er meer in jou zit dan je misschien wel denkt. Een kruisje doet ook denken aan een KRUISPUNT. 

Op een kruispunt moet je kiezen welke weg je inslaat. Je zal ook moeilijke keuzes moeten maken. Maar met 

dit kruisje willen we zeggen dat we met jou en voor jou kiezen. 

 

Een zoentje is dan weer een teder gebaar van vriendschap en liefde. Het is een teken van: we zijn er voor 

jou en zullen je altijd beschermen. 

 

(mama, papa, meter …....en meter ….... mogen een kruisje en een kusje geven). 

 

Lied: Isn't she Lovely - Stevie Wonder 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Belofte ouders 

 

Voorganger: 

Een kind het leven schenken, het opnemen en het opvoeden, behoort tot de grote levenservaringen van 

man en vrouw. Het is een levensopgave die zij samen te dragen hebben. Het doet je veranderen en bied je 

de kans een rijker mens te worden. Ervaringen rond de geboorte van een kind zijn gekleurd met gevoelens 

van dankbaarheid en verantwoordelijkheid. Als ouders hun ouderschap willen vieren, willen ze danken en 

verantwoordelijkheid op zich nemen. 

 

…............: 

Lieve , 

Mama en ik beloven je met zorg en liefde te omringen. We zullen tijd vrijmaken om te spelen met jou, we 

willen je laten huppelen en dartelen op jouw levensweg. We willen je dragen, maar ook ruimte geven om 

jezelf te vinden en eigen keuzes te maken. 

 

….................: 

We zullen je niet laten verdwalen in een bos van angst en onzekerheid. We willen je een helpende hand 

bieden als je valt je een zetje geven als je het even niet meer ziet zitten, een luisterend oor te zijn als je je 

hartje wil luchten. We zullen je vertellen over het mooie van het leven, maar ook over pijn en onrecht. We 

hopen en dromen dat je zal meebouwen aan een wereld die goed is voor alle mensen. 

 

 

 

Belofte meters 

 



Voorganger: 

Beste meters, 

beloven  jullie een voorbeeld te zijn voor , 

haar een speciale plaats geven in jullie leven, en de steun en vriendschap geven die zij nodig heeft, om zo te 

bouwen aan haar levensgeluk? 

 

meters: 

Ja, dat beloven wij! 

 

 

Woordje van de twee meters voor 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handoplegging 

 

Voorganger: 

Mag ik jullie vragen de rechterhand uit te steken boven het hoofdje van  en zo als het ware een dak van 

bescherming boven haar hoofdje te vormen. 

 



Een dak biedt veiligheid, geborgenheid, warmte. 

Kortom: een thuis! 

 

 

Samen: 

Als je droevig bent, vegen deze handen je tranen weg. 

Als je blij bent, zullen we onze hand reiken en samen dansen en vieren. 

Als je bang bent, zullen we onze handen rond jouw hoofdje leggen en beschermen. 

Als je gewond raakt, verzorgen we jouw wonden met deze handen. 

Als we je knuffelen, zul je onze liefde voelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doopsel 

Voorganger: 

Water: 

Water is helder en fris, je drinkt ervan, speelt ermee. Je wordt erin gewassen, je wordt ermee gedoopt 

vandaag. Het is een teken van leven, zonder water kan je immers niet leven. 

 

, ik doop jou met dit water in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Olie: 



Olie heelt en geneest. 

, ik zegen je oogjes, zodat je blijvend de goede dingen zou zien in de wereld en de mensen om je heen. 

 

, ik zegen je oortjes, zodat je zou mogen luisteren naar wat zovele mensen te vertellen hebben. 

 

Licht: 

Ik geef jullie deze kaars, kaarsen geven licht. Graag zien we  opgroeien, spelend in het licht. Mogen jullie 

allen een licht zijn voor . 

 

Aansteken van de doopkaars: 

Zo wensen wij voor  dat haar licht aanstekelijk mag zijn, dat zij ons in vuur en vlam zet, ook al is zij nog zo 

klein. 

 

 

 

Nog even samen bidden: 

 

Onze Vader, 

die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

u 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 



 

 

 

Zegen en zending 

 

Voorganger: 

Bewaar de mooie woorden van vandaag diep in je hart. Omring je kindje met de grootste liefde, vooral als 

er tegenslag opduikt. Heb elkander lief door dik en dun, respecteer elkaars anders zijn en wees gelukkig 

met elkaar. Geef elkaar een warme thuis. 

 

God zegen je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen. 

 

 

 

 

 

Vullen van het doopdruppeltje 

 

Onderteken van het doopregister 

 

Liedje: Frozen - Libérée Délivrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lieve 

Neem maar de tijd 

Om te groeien 

Te stralen 

Om tijdens het ontdekken 

Soms te verdwalen 

Te beleven, verwonderen 

Met jouw blik en hart open! 

En weet dat wij altijd 

Met jou mee zullen lopen! 

 

 

 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid 

 

 

 Ik vind jou liever dan de liefste 

nog leuker dan de leukste 

gewoon omdat ik 

onder kriebels bezwijk 

elke keer 

dat ik naar je kijk 

- dicht erbij 

 


