
Doopviering 
 
woord van welkom: 
 
Lied 
Lied "Samen spelen" 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
geef elkaar de hand, je bent niet alleen. 
want wij moeten, samen spelen. 
samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: 
samen spelen is pas fijn! 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder bij zijn name 
zeg maar ja en zeg maar amen, 
Ook al zijn wij nog maar klein: 
God wil onze Vader zijn! 
 
Openingsgebed: 
Pastor:  
Eeuwige. wij zijn hier gekomen voor de doop van ........  
wij willen Uw zegen ervoor vragen,  
Uw zegen voor dit nieuwe leven, voor wat dit kind zal zijn,  
voor al wat het zal doen  
en voor alles wat om dit kindje gedaan wordt. 
 
Allen:  
En we willen onze dank uiten voor de vreugde  
die het ons nu al gegeven heeft,  
voor het geluk van de vader en moeder,  
voor de verwondering van allen  
die naar dit kindje kwamen kijken. 
 
Pastor:  
Daarom is ons gebed een gebed vol vertrouwen,  
want U hebt ons bemoedigd en blij gemaakt. 
 
Allen:  
En U zult ons behouden en dit kindje beschermen  
alle dagen van haar/zijn leven. 
 
Naamgeving: 
....... je bent nog maar klein. 
Er werd vol verlangen naar je uitgezien. 
Je kreeg je eigen naam - ‘n mooie naam, die iedereen mocht weten. Daarvoor 
werden er toendertijd kaartjes rondgestuurd. 
Zo zul je nu ook voortaan heten in deze gemeenschap van de kerk, waarin je op 
verzoek van je ouders door het sacrament van het doopsel wordt opgenomen. 



........ en ...... willen jullie nu de namen noemen, waaronder je kind zal worden 
ingeschreven in het doopregister van de kerk! 
 
(Eén van de ouders schrijft de namen in het doopregister en het doopblad wordt aan 
de doopboom gehangen)  
 
Bijbel-lezing: Marcus 10: 13-16 
De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. 
Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: 
"Laat die kinderen toch bij mij komen en houdt ze niet tegen. want aan hen die zijn 
zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods 
niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan." Daarop omarmde Hij ze 
en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde. 
 
Lied: "Laat de kinderen tot mij komen" 
 
Laat de kinderen tot Mij komen, 
alle alle kinderen. 
Laat de kinderen tot Mij komen, 
niemand mag ze hinderen. 
want de poorten van mijn rijk  
staan voor kinderen open, 
Laat ze allen groot en klein 
bij mij binnen lopen. 
 
Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 
houdt ze toch niet tegen! 
want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij mij binnen lopen. 
 
Doopbelofte: (door ouders) 
 
Je bent geen bezit. 
wij hebben jou niet. 
Jij hebt ons om je te leiden,  
te beschermen, te bewaren voor de angst.  
Om je te troosten als je verdrietig bent,  
om te zingen voor je in de nacht. 
 
Wij zijn toeschouwers  
aan de rand van je leven;  
wij mogen je gadeslaan terwijl je speelt  
en naar je lachen terwijl je opgaat in wat je doet. 
Wij mogen je zien opgroeien; 
wij houden de weg open naar je geluk  
en proberen te voorkomen dat je wordt wat je niet kunt zijn. 



 
Je zult veel vragen hebben: 
Als je naar God vraagt, vertellen we van Jezus. 
Als je naar de dood vraagt, vertellen we je van het leven. 
Vraag je waar je vandaan komt,  
dan vertellen we; uit de wereld van de liefde. 
Eens zal je ons verlaten.  
Dat wisten we al toen je geboren werd.  
Alles wat wij voor je doen is voorlopig.  
word jezelf.  
word waarheen je wijst; 
"Je eigen wonder".  
wij zullen je daarbij helpen. 
 
Doopvragen aan ouders en peetouders 
 
 
Geloofsbelijdenis: 
 
Ik geloof dat ik niet alleen sta waar ik ook leef. 
Ik geloof dat er schuld en onschuld is, 
macht en onmacht, dood en leven, 
aan mijn kant en jouw kant. 
Ik geloof dat er moed voor nodig is dit te aanvaarden. 
Ik geloof dat wij elkaar veel moeten vergeven. 
Ik geloof in vrijheid, in de vrede voor de mens,  
al kost het heel veel pijn. 
Ik geloof dat er één is die groter is dan ons hart en ons voor het eerst heeft liefgehad. 
Ik geloof dat hij God is, God van de levenden. 
 
 
Bij de doop:  
 
Lied "Jij kindje schrik maar niet" 
(Melodie: In Holland staat een huis) 
 
Jij kindje schrik maar niet, 
pijn doet het water niet, 
het water is een helder bad, 
jij wordt een hele lieve schat, 
jij hoort er nu echt bij, 
dit water maakt ons blij. 
 
Jij kindje let maar op, 
jij hebt een goede God. 
Hij draagt jou in zijn armen mee, 
zo golft het water van de zee, 
Jij hoort er nu echt bij, 
dit water maakt ons blij. 
 



Jij kindje, wees niet bang, 
God helpt jou, levenslang. 
Hij roept jou met een lieve naam, 
........... mag met ons verder gaan. 
Jij hoort er nu echt bij, 
dit water maakt jou blij. 
 
DOOP 
 
ZALVING 
 
DOOPKAARS 
 
Voorbeden: 
antwoord: Heer onze God wij bidden U verhoor ons 
 
Onze Vader: 
 
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 schuld,  
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;  
en 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  
 
we lopen met brandende kaarsjes naar de Mariakapel 
 
wees Gegroet: 
 
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. 
Amen 
 
Handoplegging 



 
Slotgebed: 
 
Lied: Dank U voor deze mooie middag. 
Dank U voor deze mooie middag, 
dank U voor deze fijne dag. 
Dank U dat ik met al mijn vreugde 
bij U komen mag. 
 
Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God, voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende, 
dat U mij vergeeft. 
 
Dank U voor hen die mij omringen, 
dank U voor wat U toebehoort. 
Dank U voor alle kleine dingen, 
ieder vriendelijk woord. 
 
Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle heldere kleuren, 
dank U voor muziek. 
 
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,  
dank U, dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken, 
dat ik danken kan! 
 
Zegen en wegzending: 
 
Gaat in vrede met .... naar huis, omring haar/hem met jullie liefde en wees gelukkig 
met elkaar. 
Moge de Geest van Jezus Christus in jullie huis  
en zijn vreugde wonen in jullie gezin. 
In de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest. Amen. 
 
Lang zal hij/zij leven 
 

 
 

Doopliederen 
 
‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ 
  
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
vallen de dromen in duigen.  
Dromen van vrede worden niet waar,  
kwaad is niet om te buigen.  
  



Refrein:          Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria. (2x)  
  
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
zullen de tranen niet drogen.  
Als je het leed in de wereld niet ziet,  
worden Gods woorden verbogen.             Refrein. 
  
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
is er geen hoop meer op zegen.  
Kinderen, maak de liefde toch waar.  
Schrijf het op alle wegen.                            Refrein. 
  
Als je geen oog hebt voor het gemis,  
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis  
uit liefde deelde met velen.                         Refrein. 
………………………………………………………… 
  
‘Blij van hart en zinnen’ 
(Melodie: Land of hope and glory) 
  
Blij van hart en zinnen 
zijn wij hier bijeen 
wij zijn samen binnen 
laat ons niet alleen. 
Om te kunnen leven 
samen verder gaan. 
Om te kunnen delen, 
zo is ons bestaan (2x) 
  
Help ons dankend bidden 
Heer, doe ons verstaan. 
Hoe U in ons midden, 
met ons mee wilt gaan. 
Christus ons gegeven 
geeft Uw liefde mond 
Liefde is Uw leven,  
trouw is uw verbond (2x) 
  
Moge wij U noemen 
bij Uw eigen naam. 
Zo Uw goedheid roemen 
Heer, maak ons bekwaam. 
Laat ons samen bidden 
open onze mond 
God is in ons midden, 
trouw is zijn verbond (2x) 
………………………………… 
  



‘De wereld is een toverbal’ 
  
De wereld is een toverbal;  
geen mens weet hoe hij worden zal, 
maar één ding dat weet iedereen:  
je kunt het niet alleen.  
  
Refrein: Dus zullen we er samen iets van moeten maken;  
   de wereld is een mooi maar bewerkelijk ding.  
   Dus zullen we er samen iets van moeten maken;  
   Hé, hé Hé, hé kom maar in de kring.  
  
Bekijk een keer de wereldkaart:  
een mens is toch iets beters waard.  
Je ziet dat het een puinhoop is;  
zo gaat het zeker mis!                      Refrein 
  
We praten zus, we praten zo,  
we roepen ach en wee en ooh,  
maar wil j'elkaar echt goed verstaan  
dan doe je er iets aan.                      Refrein 
…………………………………………………… 
  
‘Dank U voor deze mooie middag’ 
  
Dank U voor deze mooie middag, 
dank U voor deze fijne dag. 
Dank U dat ik met al mijn vreugde 
bij U komen mag. 
  
Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God, voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende, 
dat U mij vergeeft. 
  
Dank U voor hen die mij omringen, 
dank U voor wat U toebehoort. 
Dank U voor alle kleine dingen, 
ieder vriend'lijk woord. 
  
Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek. 
  
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,  
dank U, dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken, 
dat ik danken kan! 
………………………………………. 



  
‘Feest in de kerk, feest bij de mensen’ 
  
Feest in de kerk, feest bij de mensen  
blijde gezichten om je heen. 
Allen tezaam, veel goede wensen 
niemand voelt zich vandaag alleen. 
Fijn als je samen komen mag 
bij Jezus, onze Heer, 
vandaag en telkens weer. 
 
 
…………………………………….. 
 
  
‘Geef mij kracht’ 
  
refrein: 
Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer, 
geef mij kracht, heel mijn leven, Heer, 
geef mij kracht, heel mijn leven, Heer  
O, geef mij kracht. 
  
Ik ben een mens, onder velen, Heer, 
ik ben een mens, zoals velen, Heer  
ik ben een mens, 'k wil geloven, Heer. 
O, geef mij kracht.                                        
  
refrein 
  
Steeds op zoek naar de waarheid, Heer, 
steeds op zoek naar de liefde, Heer, 
steeds op zoek naar de vrede, Heer. 
O, geef mij kracht.                                        
  
refrein 
   
Voor de mens wil ik leven, Heer, 
voor de mens wil ik geven, Heer, 
voor de mens wil ik werken, Heer. 
O, geef mij kracht.                                        
  
refrein 
 
 
 
 
………………………………………….. 
  
  



‘Heeft geen naam en kan niet spreken’ 
(wijze: Berend Botje) 
  
Heeft geen naam en kan niet spreken 
huilen is zijn levensteken. 
Daarom geven wij een naam: 
…. zo heet jij dus voortaan. 
  
Weet nog weinig van het leven, 
enkel dat het is gegeven. 
Daarom geven wij een naam: 
…. zo heet jij dus voortaan. 
  
Willen samen met je spelen 
samen eten, samen delen. 
Daarom geven wij een naam: 
…. zo heet jij dus voortaan. 
 
 
……………………………………… 
  
‘Hij houdt alles in zijn hand’ 
  
Hij houdt de hele wereld in zijn hand, 
Hij houdt ons allemaal in zijn hand, 
Hij houdt ook jou en mij in zijn hand, 
Hij houdt de wereld in zijn hand. 
  
Hij houdt de kleine ..... in zijn hand, 
Hij houdt de kleine ..... in zijn hand, 
Hij houdt de kleine ..... in zijn hand, 
Hij houdt de wereld in zijn hand. 
  
Hij houdt de hele wereld in zijn hand, 
Hij houdt ons allemaal in zijn hand, 
Hij houdt ook jou en mij in zijn hand, 
Hij houdt de wereld in zijn hand.  
 
…………………………………………. 
  
‘Jij kindje schrik maar niet’ 
(Melodie: In Holland staat een huis) 
  
Jij kindje schrik maar niet, 
pijn doet het water niet, 
het water is een helder bad, 
jij wordt een hele lieve schat, 
jij hoort er nu echt bij, 
dit water maakt ons blij. 
  



Jij kindje let maar op, 
jij hebt een goede God. 
Hij draagt jou in zijn armen mee, 
zo golft het water van de zee, 
Jij hoort er nu echt bij, 
dit water maakt ons blij. 
  
Jij kindje, wees niet bang, 
God helpt jou, levenslang. 
Hij roept jou met een lieve naam, 
..... jij ......* mag met ons verder gaan. 
Jij hoort er nu echt bij, 
dit water maakt jou blij. 
  
…………………………………………… 
  
‘Kijk eens om je heen’ 
  
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
geef elkaar de hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten, samen spelen. 
samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: 
samen spelen is pas fijn! 
  
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder bij zijn name 
zeg maar ja en zeg maar amen, 
Ook al zijn wij nog maar klein: 
God wil onze Vader zijn! 
…………………………………………….. 
  
‘Kinderen in een grote kring’ 
  
Kinderen in een grote kring 
zingen allen wat ik zing. 
Jij mijn vriendje, geef je mij 
gauw de hand en zing daarbij. 
  
Kinderen overal vandaan 
komen bij elkander staan. 
Dag mijn vriendje, geef je mij 
gauw de hand en zing daarbij. 
  
Heel de wereld wijd en zijd 
zal aan God zijn toegewijd. 
Al mijn vriendjes, geef je mij 
hart en hand en zing daarbij. 
  



Ook al zie je veel verschil, 
denk aan mij om Jezus wil. 
Ik groet jou en jij groet mij. 
Lieve Heer ga niet voorbij. 
………………………………. 
  
‘Kindje zacht als zwanendons’ (Kortjakje) 
  
Kindje zacht als zwanendons, 
Kom hier wonen, hier bij ons. 
Kan niet praten, kan niet horen, 
is naar nauwelijks geboren. 
Daarom zeggen we allen blij, 
We zeggen je: je hoort erbij. 
  
Weet nog niet wat bomen zijn, 
Vindt alleen haar moeder fijn. 
Spreekt geen enkel mensenwoord, 
Heeft van de dood nog nooit gehoord. 
Daarom zingen wij allen blij. 
We zeggen je: je hoort erbij. 
  
Ga vandaag met ons op weg, 
Als je ja tegen hem zegt. 
We zullen voor je zorgen gaan, 
Dat je niet alleen zult staan. 
Daarom zingen wij allen blij, 
We zeggen je: je hoort erbij. 
…………………………………….. 
  
‘Klein, klein babytje’ 
  
Klein, klein babytje 
Wees welkom bij ons hier. 
Je moeder heeft je meegebracht, 
dat doet ons veel plezier. 
We zullen je gaan dopen, 
we zullen allemaal hopen. 
Dat je net als ieder kind 
Een plaatsje in ons midden vindt. 
  
….., lief meisje/jongetje, 
We wachten hier al lang. 
Je weet niet wat er komen gaat, 
misschien maakt jou dat bang. 
Bij papa mag je schuilen, 
dan hoef je niet te huilen. 
Dopen dat is best wel fijn, 
We zullen altijd bij je zijn. 
………………………………….. 



‘Kom maar binnen’ 
  
Kom maar binnen, noem je naam 
Kom noem je naam 
Waar kom je vandaan. 
  
Refr. Jij bent zo klein, kindje kindje 
          Jij bent zo klein, kindje klein. 
  
Lopen kan je nog niet, 
Nee, nu nog niet 
Hoor dan maar ons lied 
  
Kom maar binnen, kom er bij, 
Toe kom er bij, 
Jij maakt ons blij. 
………………………………………. 
  
‘Laat de kinderen tot mij komen’ 
  
Laat de kinderen tot Mij komen, 
alle alle kinderen. 
Laat de kinderen tot Mij komen, 
niemand mag ze hinderen. 
Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kinderen open, 
Laat ze allen groot en klein 
bij mij binnen lopen. 
  
Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 
houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij mij binnen lopen. 
……………………………………. 
  
‘Onze Vader in de hemel’ 
  
Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw 
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw 
Breng uw koninkrijk tot leven maak alles nieuw 
Wees de hemel, wees de aarde  maak alles nieuw 
  
Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw 
En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw 
Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw 
God, verlos ons van het kwade maak alles nieuw 



………………………………………………….. 
  
‘Op de hele wereld’ 
  
Op de hele wereld zijn mensen zoals wij,  
die niet veel begeren en wensen zoals wij 
om in rust en vrede te leven met elkaar: 
waarom is dat voor zo weinig mensen waar? 
  
Ieder land heeft grenzen, die mensen zoals wij 
doodgewone mensen, die denken zoals wij, 
het gevoel gaan geven, dat aan de overzij 
mensen wonen die heel anders zijn dan wij. 
  
Als wij onze kinderen gelukkig willen zien 
moeten wij verhinderen, dat zij als wij misschien  
in een wereld leven, en dat is nog de vraag,  
die nog evenzeer verdeeld is als vandaag. 
…………………………………………………… 
  
‘water, water, spetter spat’ (Kortjakje) 
  
Water, water, spetter spat, 
water maakt de aarde nat. 
Dan kan alles lekker groeien, 
planten kunnen prachtig bloeien. 
Water, water, drip drup drop 
val maar op mijn blote kop. 
  
Water, water spetter spat, 
water maakt de mensen nat. 
Lekker stampen in de plassen, 
drinken, zwemmen, sproeien, wassen. 
Water, water, drip drup drop, 
val maar op mijn blote kop. 
  
Water, water, spetter spat, 
water fris en koel en nat. 
Water om een mens te dopen, 
geeft nieuw leven, laat je hopen. 
Water, water, drip drup drop, 
val maar op mijn blote kop. 
……………………………………….. 
  
 


