Doopviering
…..
Je hebt twee kleine handjes
geef ons allebei één.
Dan leiden we je rond tot je zegt:
‘Ik kan het wel alleen’.

Welkom
Doopvoorganger:
Welkom allemaal op deze bijzondere dag. Voor jullie
maar voor …..in het bijzonder, want zij staat vandaag
centraal.
Je mama en papa 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 lach.
Vandaag zijn we hier samen om je ook in de
gemeenschap te verwelkomen. We vragen God om je bij
te staan zodat je kan uitgroeien tot een mens van geloof,
hoop, liefde en geluk.

Eerste lezing
(Bron: Stella Welkom op de wereld – Lucy Tapper & Steve Wilson)

Mama:
Op ……… gebeurde er iets heel bijzonders: ….. werd
geboren. Welkom op de wereld! Het is een gigantische
grote plek maar jij woont hier: …….
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 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

Op de dag dat je ter wereld komt
En je kijkt in het licht van de zon
Is er meer te zien dan ooit iemand kon zien
Meer te doen dan je ooit raden kon
Het lijkt je haast te veel misschien
En je voelt je vooral veel te klein
Maar de zon die ons voedt
Met haar stralende gloed
Stuurt al wat leeft op een reis zonder eind
Het is de kringloop die ons
Allen voortbeweegt
In ons kort bestaan
Zijn wij op zoek
Totdat wij onze plek
Hebben kunnen vinden
In de kringloop
Van het leven op aard

Naamgeving
Doopvoorganger:
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 uit.
Jouw naam, ……., is het eerste geschenk van je mama en
papa.

Papa:
S van ‘smullen’
Het is fijn om te zien hoe jij kan genieten van een flesje
of een groentepap. En hoe sneller, hoe beter.
T van ‘talentvol’
Dat je al je talenten snel mag ontdekken.
E van ‘energiek’
Je zit boordevol energie. Je bent een echte ‘friemelmie’.
L van ‘lachjes’
Niet iedereen heeft je al zien wenen, maar iedereen
heeft je al wel zien lachen. Al jouw lachjes maken ons
dolgelukkig!
L van ‘liefdevol’
Jij geeft ons zoveel liefde: met een lach, een kreet of
soms een traantje.
A van ‘allerleukst’
Het is cliché maar wij vinden jou echt de àllerleukste!

Een kruisje en een kusje
Doopvoorganger:
’s Avonds voor het slapengaan, krijg je een kruisje en een
kusje.
Een kusje is een tedere wens voor een rustige nacht. Het
is een gebaar van liefde en vertelt je dat we jou altijd
zullen beschermen.
Een kruisje is een plusteken. We willen jou daarmee
zeggen: we geloven in jou, er zit zoveel in jou, misschien
wel meer dan je zelf denkt. Een kruisje doet ons ook
denken aan een kruispunt. Op een kruispunt moet je
kiezen welke weg je inslaat. Je zal ooit moeilijke keuzes
moeten maken, maar met dit kruisje willen we zeggen
dat we je altijd zullen steunen, welke weg je ook op gaat.

Mama, papa, meter, peter en alle andere familieleden,
jullie mogen nu aan ………… een kruisje en een kusje
komen geven.

Lied
Gers Pardoel – Alles voor je doen

Yeah
Ik gun je alle beste van de wereld en succes
Mogen al je dromen ooit uitkomen zonder stress
Ik geef het meeste om jou en om de kids dus fock de rest
Wil m’n leven met je delen daarom schreef ik deze track
Daarom schreef ik deze tekst uit het diepste van mijn hart
Ik wil alles voor je maken, ook al maken ze me zwart
Al mijn pijlen zijn gericht op jou maar ik, ik speel geen dart
Laat me leven aan jou zijde, jij in wit en ik in zwart
Refrein:
En laat het beste van vandaag het slechtste van morgen zijn
En ik hoop dat de slechtste weg je naar het allerbeste leidt
Blijf bij mij, blijf bij mij, blijf bij mij voor altijd
Want ik wil je nooit meer kwijt
En ik zal alles voor je doen ik hoop dat jij dat weet
Ik zal je brengen wat je wil al moet ik over zee-e-e
Ik wil dat je alles hebt
Ja ik zal alles voor je doen ik hoop dat jij dat weet
Ik zal je brengen wat je wil al moet ik over zee-e-e
Ik wil dat je alles hebt
Wooooh
Ik wil dat je alles hebt
Ik wil dat je alles hebt
Ik wil dat je alles hebt

Ik hoop dat je kan dansen door het leven zonder stress
En elke morgen dat je wakker wordt die mooie glimlach hebt
Dat als je aankomt op je werk, je je telkens weer beseft
Dat het leven ups en downs heeft en dat ik er altijd voor je ben
Je zou eens moeten weten hoe diep jij zit in mijn hart
Zie die glinsters in je ogen, voel de liefde als je lacht
Zal je helpen om te shinen op een veel te zwarte dag
Want jij was daar toen ik aan het kruinen was, elke dag, elke
nacht
Refrein
…

Belofte ouders
Doopvoorganger:
Beste ouders, beloven jullie je dochtertje met
geborgenheid en liefde te omringen, haar de ruimte te
geven om zich te kunnen ontplooien, haar trouw te
blijven wat de toekomst ook mag brengen?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Belofte mama en papa
Doopvoorganger:
Meter en peter, jullie hebben een speciale plaats in het
leven van ……. Zijn jullie bereid om voor haar op te
komen, van haar te houden en een goed voorbeeld voor
haar te zijn?
Meter en peter: Ja, dat beloven wij.
Belofte meter en peter

Doopvoorganger:
Lieve familieleden, beloven jullie …..met zorg en liefde te
omringen, met haar te spelen en haar veel te leren? Om
een luisterend oor te zijn wanneer zij haar hartje eens
wilt luchten?
Samen: Ja, dat beloven wij.

Handoplegging
Doopvoorganger:
Beste familieleden
Mag ik jullie vragen om jullie rechterhand uit te steken
boven het hoofdje van…….
…….., wij houden onze handen beschermend over jou.
We vormen als het ware een dak van bescherming,
veiligheid, liefde en warmte. Kortom, een thuis.

Doopsel
Doopvoorganger:
Water...
is helder en fris. Je drinkt ervan, je wast je ermee, je
speelt ermee. Het is een teken van leven, want 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...
is soepel en zacht, maar ook helder en krachtig. Het
heelt, geneest, verzacht en beschermt.
……, met deze olie zalf ik je.
Laat het een beschermend laagje vormen op je zachte
huidje.
Licht...
geeft ons een veilig gevoel en toont ons de weg.
Ik geef jullie de doopkaars. Met dit licht kunnen jullie ……
zien opgroeien. Mogen jullie een licht zijn voor haar. Ook
al is zij nog zo klein, hopelijk mag …..haar licht
aanstekelijk zijn voor iedereen rond haar.

Onze Vader
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

Druppelmoment
Door grote neef, ……

Vredewens en zegen
Doopvoorganger:
Zo dadelijk gaan jullie met …..naar huis. Omring haar met
liefde en blijf ook elkaar liefhebben. Bewaar de woorden
die jullie vandaag gehoord hebben diep in jullie hart en
probeer geluk te vinden bij elkaar.
Daarvoor vragen wij de zegen van almachtige God, de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Ondertekenen doopregister
Slotlied
Isabelle A – En Dans

Soms wil je van de wereld verdwijnen
Je voelt je anders, ze staren je aan
In een hoek dreig je weg te kwijnen
Je zoekt een plek waar je heen kan gaan
Willen of niet, je wordt beoordeeld
Ik zie mezelf in jou
Hier bij ons wordt echt geen spel gespeeld
Hier is een plaats voor jouw
Refrein
Kom erbij en dans
We kunnen samen de wereld aan
Voel je vrij en dans
Laat iedereen dus maar begaan
Laat deze nacht het ritme leiden
Je zal het zien, het gaat vanzelf
Want muziek kan een mens bevrijden
Je beweegt en je bent jezelf
Welke kleur of overtuiging
Muziek kent geen rang of stand
Ze kan alleen je blik verruimen
Alle stoelen aan de kant
Refrein

Straks is het januari
Het leven is al veel te kort
We leven vandaag
Beweeg dus onbezorgd
Refrein

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

