Doopviering
………..

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

18 september 2021, buizingen

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 jeook 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
Lied :
Clouseau -Heel Mijn Hart
Als de zon niet langer schijnt in je bestaan
Kijk dan naar mij
Ik zal er zijn
Als je verloren loopt in een uitzichtloos verhaal
Kijk dan naar mij
Ik zal er zijn
Met alles wat ik heb
Met alles wat ik kan
Ik zal er altijd voor je staan
Met alles wat ik doe
Met alles wat ik zeg
Zodat je niet alleen bent onderweg
Met heel men hart
En dat zal altijd zo blijven
Met heel men hart
Het slaat alleen voor jou
Geef je hand
Ik zal je leiden
Met al de liefde die ik in me heb

Met heel men hart
Als het leven geen van zijn beloftes houdt
Kijk dan naar mij
Ik zal er zijn
Als je niet meer weet wie je nog vertrouwd
Kijk dan naar mij
Ik zal er zijn
Met alles wat ik doe
Met alles wat ik zeg
Zodat je niet alleen bent onderweg
Met heel men hart
En dat zal altijd zo blijven
Met heel men hart
Het slaat alleen voor jou
Geef je hand
Ik zal je leiden
Met al de liefde die ik in me heb
Ooit was ik net zo jong als jij
En net zo bang, net zo bang
Ooit duurde de koude nacht voor mij
Net zo lang, net zo lang

Ik weet wat je nu denkt
Ik weet wat je nu voelt
Ik ben de zelfde weg gegaan
Met heel men hart
En dat zal altijd zo blijven
Met heel men hart
Het slaat alleen voor jou
Geef je hand
Ik zal je leiden
Met al de liefde die ik in me heb
Met heel men hart

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.

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, meters, peter, jullie mogen nu aan …… een
kruisje en een kusje komen geven.

Lied
Marco Borsato - Samen Voor Altijd
Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach
We gaan steeds meer op elkaar lijken, elke dag
Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn
Ik hou van jou
Ik ken je al zo lang als je bestaat
Ik draag je bij me, het maakt niet uit waar ik ook ga
Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn
Ik hou van jou
Ik hoor bij jou
Jij hoort bij mij
Wij blijven samen voor altijd
Ik laat je nooit alleen
Jij maakt mij blij
Ik hou je vast en laat je vrij
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee
Ik hoor bij jou
Jij hoort bij mij
Want jij bent ik
En ik ben jij
En dat is voor altijd
Samen voor altijd

Ik hoor bij jou
En jij bij mij
Beste vrienden voor altijd
En als ik in de spiegel kijk
Dan weet ik dat ik op je lijk
Ik zie de wereld door jou ogen
Zou ik op je dromen mogen?
Je brengt mij in een super sfeer
Beleef alles weer voor de eerste keer
Ik leef en ik leer en ik ben niet bang
Omdat ik weet dat jij mij vangt
Jij bent de man
Ik ben de man
Jij wijst de weg
En ik pak je hand
Van je eerste dag tot je laatste dag
Van je eerste traan tot je laatste lach
Ik draag je in mijn hart dichtbij
Samen zijn wij voor altijd
Ik hoor bij jou
Jij hoort bij mij
Wij blijven samen voor altijd
Ik laat je nooit alleen
Jij maakt mij blij
Ik hou je vast en laat je vrij
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee

Ik hoor bij jou
Jij hoort bij mij
Want jij bent ik
En ik ben jij
En dat is voor altijd
Het leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij
Maar wat een hoop mooie momenten delen wij
Als ik je nodig dan ben je er voor mij
Ik hou van jou
Ik hoor bij jou
Jij hoort bij mij
Wij blijven samen voor altijd
Ik laat je nooit alleen
Jij maakt mij blij
Ik hou je vast en laat je vrij
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee
Ik hoor bij jou
Jij hoort bij mij
Want jij bent ik
En ik ben jij
En dat is voor altijd
Samen voor altijd

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:
Meters 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?
Meters en peter: Ja, dat beloven wij.
Belofte meters 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 Stella 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 zus, ….

Vredewensen 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

