Inleiding
Priester:
Naam papa,naam mama,
Beste peter en meter,
Beste familie en gelovige vrienden,
We willen vandaag even stilstaan bij het wonder van het nieuwe leven.
Dat wonderlijke leven hebben we niet in onze macht.
We hebben er nauwelijks woorden voor.
Zoals het kindje dat vanharte welkom is in jullie harten, is het ook welkom in de
gemeenschap van gelovigen.
Daarom zijn we hier samen
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Naamgeving
Priester:
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.
De naam is het eerste geschenk van ouders aan hun kind.
Mama en Papa, wanneer jullie je kind een naam geven,
dan zeggen jullie daarmee ook :
wij, als ouders, geven jou deze naam, maar je bent niet ons bezit,
we hebben je niet, maar je bent zelf een eigen persoon.
En jij mag ons mama en papa noemen.
Dat wil zeggen: wij willen er zijn voor jou.
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Beste ouders welke naam hebben jullie aan je kind gegeven ?

ouders:

Ja, dat beloven wij.
Priester:

Arthur

Als ouders staan jullie niet alleen
voor deze verantwoordelijkheid.
Jullie hebben een peter en meter gekozen.
Twee mensen van wie je kind mag zeggen:
bij jou kan ik terecht met alles, je beluistert mijn vragen,
je neemt het voor mij op, altijd en overal.

Arthur, moge jouw naam voorgoed geschreven staan in het boek des levens,
in de palm van Gods hand.
Moge je naam met liefde en waardering worden uitgesproken en zo in het geheugen
van de mensen een plaats werven.

Beste peter en meter, zijn jullie bereid de ouders van Arthur bij te staan?

Doopaanvraag

Peter en meter:
Ja, daartoe zijn we bereid.

Priester:
Beste ouders, wat verlangen jullie nu voor Arthur?

Kruisje

Ouders:
Wij verlangen dat Arthur door het doopsel opgenomen wordt in de Kerk van God.

Priester:
Het geven van een kruisje is de omhelzing met liefdevolle zorgen.
Arthur, we zijn blij en dankbaar dat we jou in ons midden mogen opnemen.
Namens heel onze gelovige gemeenschap teken ik je met het kruis van
Jezus Christus, die redding brengt.

Priester:
Mama en Papa, herinner je de dag
dat jullie elkaar je woord van trouw hebben gegeven?
Toen hebben jullie ook beloofd
goed te zijn voor de kinderen
die God je zou toevertrouwen.
Wil dan hier deze belofte bevestigen.

Ouders:

Mama en Papa
Beloven jullie lieve ouders te zijn,
Arthur te omringen met tederheid en geborgenheid,
zodat hij kan uitgroeien tot een fijn mens?
Zullen jullie hem liefhebben opdat ook hij anderen zal liefhebben?
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God, zegen en bewaar u.
Mag ik nu ook vragen aan de ouders, peter en meter, en al wie het graag wil om
Arthur te tekenen met een kruisje en spreek hiermee jullie diepste wens uit tegenover dit kindje.
Allen:
God, zegen en bewaar u
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Evangelielezing

Nicht:
Voor ons allemaal,
dat wij een hechte familie mogen blijven
en zo door onze vriendschap en trouw
steeds een veilige thuishaven mogen vormen voor Arthur.

Mama:
De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten
aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich
erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie:
wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen
op te leggen.

Allen:
Laat ons hiervoor bidden.

Voorbeden
Papa:

Belofte
Priester:

Voor Arthur,
dat hij een flinke broer,
een lief neefje en kleinzoon mag worden
met wie wij nog vaak kunnen spelen en veel plezier mogen beleven.
Allen:
Laat ons hiervoor bidden.
Peter:
Voor Mama en Papa,
dat zij goede ouders mogen zijn voor Arthur
en dat zij de kracht en de wijsheid mogen vinden
om voor hun kind een voorbeeld en een steun te zijn.
Dat zij Arthur blijven vasthouden, begrijpen en liefhebben,
zoeken en steeds weervinden.
Allen:

Op deze dag, het verleden in je gedachten,
je goed bewust van wat er vandaag de dag gebeurt
en vol verwachting van wat de toekomst brengen zal,
bieden jullie Arthur aan.
Een nieuw mens, pas geboren,
als levend teken van jullie liefde.
Het kijkt de wereld in, kijkt de mensen aan,
vraagt om medemensen, in het bijzonder om jullie.
Het verwacht een woord, een lach,
het grijpt al naar een hand
en wil straks gaan staan en met jullie verder gaan.
Willen jullie hier vandaag beloven
Arthur te geven waar het om vraagt:
jullie dagelijks brood,
een glimlach van welkom,
jullie woord van herkenning,
jullie hand die het vasthoudt,
maar ook loslaat en ruimte geeft om te leven?
Ouders, peter en meter:

Laat ons hiervoor bidden.

Ja, dat willen wij beloven
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Geloofsbelijdenis

Allen:
Arthur,
Als je droevig bent, vegen we met deze handen je tranen weg.
Als je blij bent zullen we je de hand reiken en samen dansen.
Als de wereld hard voor je is, leggen we een hand op je wang
om je te troosten.
Als je bang bent, zullen we onze handen rond je hoofd leggen
om je te beschermen.
Als je gewond raakt, uiterlijk of innerlijk, verzorgen we je wonden
met deze handen.
Met deze handen willen we je leiden een goed mens te worden.

Priester:
Elk sacrament is een teken van geloof.
Elk kind kan maar zinvol gedoopt worden
als de volwassenen met wie het samenleeft ook geloven.
Daarom willen wij zelf eerst samen ons geloof
op een nieuwe wijze uitspreken.
Tante:
Ik geloof dat vreugde en geluk nauw met elkaar verbonden zijn
en dat vreugdevol leven onze opgave is.
Ik geloof dat God voor iedereen de vreugde wil
langs al de kleine en grote dingen die Hij ons aan elkaar laat geven.

Heilig doopsel
Priester:

Ik geloof dat vreugde te vinden is in de zon,
in de wind, in de vriendschap,
dat je vreugde zoeken kan in een boek,
in spel en studie, in muziek en zang,
in de genegenheid van zoveel mensen ...
Ik geloof dat daarin de vreugde vinden en zoeken een opgave is voor ons allen.
Ik geloof dat alle vreugde ons uiteindelijk bij elkaar
moet brengen en dichter bij God,
die een God is van blije en gelukkige mensen.
Ik geloof in de vreugde en in het leven van elke dag.

Water sproeit over je, doet je deugd, stroomt over je heen, verkwikt je,
wast alles weg, doet je bekomen, reinigt alles, beurt je op, laaft je,
geeft je verse kracht, en maakt een ander mens van je.
Arthur, in naam van Jezus, de Heer, en als priester van de Kerk, doop ik je in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Allen:
Amen.

Zalving met Chrisma

Handoplegging
Priester:
Priester:
Mag ik de ouders, peter en meter vragen de rechterhand uit te strekken boven
het hoofdje van Arthur en zo als het ware een dak van beschermen vormen.
Een dak biedt veiligheid, geborgenheid, warmte... kortom: een thuis.
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Zalven met chrisma, is je kind toewensen:
wees sterk ten allen tijde, dat het je goed mag gaan.
Sta weerbaar in het leven,
leef vanuit die innerlijke kracht
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die je door God gegeven wordt.
Wees ook zacht en teder voor de mensen die je omringen.
Moge deze zalf je doordringen, Arthur,
en je vervullen van goddelijke kracht.
Moge de Vader, de Zoon en de Heilige Geest je bijstaan
om het leven aan te kunnen, want jij bent een kind van God.

Ik zegen je voeten, opdat ze gaan naar plaatsen waar je verwacht wordt, maar ook
naar plaatsen waar je liever niet gaat, maar waar men je nodig heeft.
Ik zegen je hele lichaam, kleine Arthur, moge het een teken van liefde en tederheid
zijn voor heel veel mensen.

Onze Vader

Doopkaars
Priester:

Priester:

Beste mensen allemaal,
dit kind is nu tot nieuw leven gewekt:
het wordt een kind van God genoemd
en het mag God zijn Vader noemen.
Laten wij nu, in naam van dit kind,
het gebed bidden dat uzelf van uw ouders hebt geleerd,
en dat u op uw beurt aan uw kind zult doorgeven,
het gebed dat allen bidden die in de Vader van Jezus geloven.

De papa van Arthur gaat nu de doopkaars aansteken aan de Paaskaars.
Vuur is warmte, het drukt genegenheid en intimiteit uit.
Warmte is leven, het doet alles groeien en bloeien.
Vuur is licht, het verheldert wat onduidelijk is.
Licht is schoonheid, want alles wat donker is, wordt klaar.
Brandend licht, breng vreugde in het leven van Arthur.
Deze doopkaars is het symbool van het zonnelicht van de verrezen Christus.
Allen:

Zegening van de zintuigen
Priester:
Arthur, ik zegen je ogen,
dat je er mensen graag mee zou mogen zien.
Ik zegen je oren, dat je er veel lieve woorden mee zou mogen horen,
maar ook het hulpgeroep van mensen die je nodig hebben.
Ik zegen je mond, dat je er woorden van hoop en bemoediging mee zou spreken,
dat je er veel mee zou mogen lachen.
Ik zegen je handen, dat je ze mag sluiten rond de mensen van wie je houdt,
dat je ermee mag strelen en genezen, maar ook dat je ze op tijd zou opendoen om
het beste van jezelf te geven.
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Onze Vader
die in de hemelen zijt
geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
Leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
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Toewijding aan Maria

Een kleerkast met naast je mooie kleertjes een lade vol ’GEZONDHEID’.
Gezondheid is een heel kostbaar goed. Je hebt het slechts demama zelf in de hand.
Het is iets waar je zorgvuldig mee moet omgaan.

Priester:

Een spaarpot met naast je euro’tjes een handvol ’LIEFDE’.
Liefde heb je vanaf het eerste uur gekregen en gegeven.
Liefde is iets overweldigends, iets prachtigs, het vormt de rode draad van je leven.

Maria, gij hebt als moeder van Jezus de geboorte van een kind ervaren.
Gij kent het geluk, de zorgen en de pijn die dit met zich meebrengt.
Daarom komen wij met Arthur naar U toe.
Draag mee zorg voor hem en help hem te leven.

Een koekendoos met naast de chocolaatjes een hoop ’VRIENDSCHAP’
Vriendschap is iets dat je geeft en krijgt en als je zorgvuldig omgaat met diegene
die je lief zijn, is het iets dat altijd blijft.

Allen:

Arthur, laat ruzie, bedrog en verdriet zoveel mogelijk aan je voorbij gaan. Mocht het
je pad kruisen, weet dan dat we met je meevoelen en er altijd voor je zullen zijn.

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.

Zending en zegen
Priester:

Allen:
Amen

Wensen aan Arthur
Nonkel:
Wat ik je wensen wou?

Door dit doopsel hebben jullie Arthur op de weg van Jezus gezet.
We weten dat deze weg niet de gemakkelijkste is,
helemaal niet de vanzelfsprekende, maar wel de meest hoopvolle.
Laat God jouw levensbron worden, Arthur,
zodat jouw hart klopt op zijn ritme.
Mama, Papa en Remy, ontvang Arthur en omring hem met al je liefde.
Bewaar hem, behoed hem,
draag hem in jullie hart.
Moge de geest van Jezus jullie daartoe blijven bezielen
en moge zijn vreugde jullie deel zijn. Amen

Een koffer met naast je speelgoed een ’GELUK’-zakje.
Geluk is voor de één een snelle auto en voor de ander een wandeling
op een mooie herfstdag.
Het zit in hele grote dingen en in hele kleine.
Als je het tegenkomt, koester het dan, spreek het uit, dat mag!
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