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♫ “My Girl” - The Temptations 

Welkom 

Verwelkoming door diaken Jan.  

Verwelkoming door papa Wesley 

“ Welkom allemaal! 

  Mona is eergisteren 20 maanden geworden. Of bijna 2 jaar. Niet de meest gebruikelijke  

  leeftijd om een kind te dopen en we vrezen ook dat we weten waarom. Mona gedurende  

  deze viering 40 minuten stilletjes houden, ik weet niet hoe dat gaat aflopen.  

  Het is grotendeels onze eigen fout dat het zo lang heeft geduurd. De eerste maanden  

  hebben we het op de lange baan geschoven, en toen we eindelijk een datum hadden, zaten  

  we in UZ Leuven aan Mona’s oma haar ziekbed en moesten we de doop verplaatsen.  

  Twee keer. 

  Maar we zijn er geraakt. 13 januari 2018 en we gaan onze dochter dopen. We heten jullie  

  van harte welkom en zijn blij dat jullie hier samen met ons zijn. 



 2 

Jij hebt een naam 

Een pasgeboren kindje is zo klein, zo hulpeloos. Het is helemaal afhankelijk van de zorg 

van mama en papa, moeke en vake, oma en opa, meter en peter, … 

Aanvankelijk kiezen mama en papa zo veel in de plaats van hun kind: een thuis, een 

bed, kleren, speelgoed, eten en nog veel meer. Een kind krijgt zo veel geschenken. Maar 

het eerste geschenk van ouders aan hun kind is een naam, een eigen naam. 

Het is een belangrijk geschenk, want met die eigen naam zal het kind door iedereen 

aangesproken worden, een heel leven lang. 

Beste ouders, wanneer jullie je kind een naam geven, dan zeggen jullie daarmee ook: 

“Je mag er zijn in ons gezin, je hoort hier bij ons, wij hebben je lang verwacht.” 

Beste ouders, met welke naam willen jullie je kind laten dopen? 

“ Mona, 

  de M staat voor mooi, 

  de O voor onbevreesd, 

  de N voor nieuwsgierig en 

  de A voor apart. 

Mona, je kreeg je eigen naam, om altijd mee te leven. 

Die naam groeit altijd met je mee. 

Mona, je bent iemand, anders dan alle anderen. 

Ook God zal je voortaan met die naam aanspreken. 

Hij schrijft je naam in de palm van Zijn hand. 

“ Ja, Mona mag gedoopt worden. 
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Een kruisje 

Mona, op je voorhoofd zullen we jou een kruisje geven: het kruisje van Jezus. Het nodigt 

je uit om in dit leven mee te bouwen aan een kleurrijke toekomst. 

Het kruisje is als een plusteken. Daarmee willen we zeggen dat je de moeite waard 

bent. We geloven in je talenten. 

Een kruisje doet ook denken aan een kruispunt. Daar moet je kiezen welke weg je 

inslaat. Je zal ooit moeilijke keuzes moeten maken. Denk dan nog eens aan dit kruisje 

van Jezus dat je kan helpen de goede weg in het leven te vinden. 

Een kruisje is ook het teken van christen zijn. Samen met jou willen we proberen in het 

spoor van Jezus te lopen. 

Mona, wees welkom bij ons en bij God. God zegene en beware jou. 

♥ Ouders, grootouders, peter, meter en al wie wil mag een kruisje geven. 

We steken de doopkaars aan 

Vuur is warmte, het drukt genegenheid en verbondenheid uit. Warmte is leven, het doet 

alles groeien en bloeien. Vuur is licht, het verheldert wat onduidelijk is. Brandend licht 

brengt vreugde in jouw leven, Mona. 

De paaskaars in de kerk is het teken van de warmte en genegenheid van Jezus. Met dat 

vuur steken we voor jou de doopkaars aan, Mona. 

We zullen deze kaars brandend houden, opdat we voor elkaar een lichtje zouden zijn. 
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Aansteken noveenkaars  

“ Mama, 

  Naast de doopkaars voor Mona zouden we vandaag ook graag een kaars voor haar oma,  

  mijn mama, aansteken. Omdat we blij zijn dat je hier aanwezig bent, dat je de doop van  

  Mona kan meemaken. En omdat we hopen dat de operatie van woensdag goed verloopt en  

  een positief resultaat oplevert.  

  Want dat verdien je.  

♥ Ouders ontsteken de doopkaars & noveenkaars aan de paaskaars. 

♫ “Over morgen” - Clouseau 

Gebed 

God, onze Vader,  

Gij zijt de oorsprong van ons leven, 

de bron waaruit wij onze levenskracht putten. 

We danken u dat we mogen leven 

en dat Gij ook dit kind uit liefde liet geboren worden. 

We danken U om dit nieuwe leven 

dat Gij aan ons en vooral aan Annelies en Wesley toevertrouwt. 

Het vervult ons met vreugde 

En spoort ons aan om met nog meer toewijding 

mee te werken aan een betere wereld voor iedereen. 

Amen. 

Een verhaal van Jezus 

Een lezing door diaken Jan. 
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Wij bidden voor Mona 

Bidden wij voor Mona, dat zij steeds blijft geloven in zichzelf en de anderen. Dat zij veel 

liefde mag ontvangen, zodat zij deze verder kan doorgeven. Dat zij zich veilig en 

geborgen mag voelen in het gezin. 

Laten wij bidden. 

“ Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

Bidden wij voor Annelies en Wesley, dat zij de kracht vinden om Mona op te voeden in 

een sfeer van liefde, geduld en luisterbereidheid en dat ze aan hun kind zelf veel deugd 

mogen beleven.  

Laten wij bidden. 

“ Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

Bidden wij voor de peter en meter, dat zij hun handen en hart openstellen en samen 

met Mona bouwen aan een gelukkige toekomst. 

Laten wij bidden. 

“ Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

Bidden wij voor alle familieleden en vrienden die vandaag niet meer bij ons zijn, dat de 

herinnering aan hen een bijzondere plaats in ons hart mag blijven innemen. 

Laten wij bidden. 

“ Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
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Wij bidden voor bescherming 

Goede Vader, 

laat Mona groot en krachtig worden in deze soms harde wereld. Bescherm haar tegen 

verkeerde invloeden. 

Laat haar ervaren de Gij Uw reddende hand nooit terugtrekt. 

Geef dat wij Mona mogen voorgaan in alles wat oprecht en goed is. 

Laat Mona opgroeien als Uw kind, onbezorgd en blij, het kwade overwinnend door het 

goede. 

Amen. 

Ja, ik geloof …? 

Geloof jij in God, die voor ons allen een Vader wil zijn en alles geschapen heeft? 

“ Allen: Ja, ik geloof. 

Geloof je in Jezus, die we Zijn Zoon noemen en ons voorbeeld is. Die geboren is uit een 

eenvoudige vrouw, Maria, en aan het eind van zijn leven door mensen heeft moeten 

lijden, gestorven is en begraven. Maar waarvan de vrouwen een leeg graf vonden en 

wisten dat hij voor altijd verder leeft. 

“ Allen: Ja, ik geloof. 

Geloof je in de Heilige Geest, die ons de vreugde en de levenskracht van Jezus geeft, in 

de kerk als grote familie van leerlingen van Jezus, in de barmhartigheid van God die 

onze tekorten vergeeft en in een leven na de dood in de liefde van God? 

 “Allen: Ja, ik geloof. 
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Ja, ik beloof …! 

Belofte door Annelies & Wesley 

“ Lieve Mona,  

  We zouden je willen beloven je een leven zonder zorgen te geven, een leven met alleen  

  vreugde en geen verdriet. Maar dat kunnen we je niet beloven.  

  We willen je wel een leven beloven met vallen en opstaan. Met een lach en een traan.  We  

  willen je een leven wensen vol met respect, dankbaarheid en veel vriendschap. Een  

  leven waarin wij je als ouders zo goed mogelijk begeleiden. Een leven waarin we voor je  

  zullen zorgen en je zullen helpen om je weg te vinden, om keuzes te maken.  

  Maar we willen je vooral een leven met heel veel liefde beloven. Een leven waarin je lief  

  zal hebben en liefde zal krijgen.  

  Want liefde overwint. Altijd.  

Belofte door meter en peter 

“ Belofte van Evelien & Peter. 
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Dopen met water 

Goede Vader, 

Uw goedheid zien wij in al wat leeft. Alle dingen zingen U hun lof toe. 

Aan ons, mensen, hebt Gij ogen gegeven om te verwonderen en woorden om te danken. 

Het water drenkt de aarde en geeft groeikracht aan al wat bestaat. Het water zuivert en 

wekt nieuw leven. 

Door het water van de doop wilt Gij ons tot nieuwe mensen maken, gezuiverd en 

vernieuwd, levenskrachtig. 

Zegen dan dit water, goede Vader, die het ons gegeven heeft, door Uw Zoon die zelf ook 

met het water gedoopt werd en de Geest van liefde die ons bezielt en vrede schenkt. 

Amen. 

Mona , ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Zalven met olie. 

Olie staat voor levenskracht. Het geeft smaak aan het leven.  

Het is helend en heilzaam. Olie geneest, verzacht de pijn, maakt soepel en krachtig. 

Als we een kind zalven met olie wensen we het toe: 

“Wees sterk en sta weerbaar in het leven. Leef vanuit je innerlijke kracht, wees zacht, 

teder en heilbrengend.” 

Mona , moge deze olie doordringen tot in je hart en je vervullen met goddelijke kracht. 

Zo krijg je de gave om mensen te helen en verzorgen. 
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Zegenen van de zintuigen 

Ik zegen je oogjes.  

Dat je er veel mensen graag mee zou mogen zien en vooral ooit de allerliefste van je 

leven, levenslang. 

Ik zegen je oortjes.  

Dat je er veel lieve woordjes mee mag horen woorden van bemoediging, van 

gelukwensen, van troost, van bewondering. 

Ik zegen je mondje.  

Dat je er lief en teder mee mag leren zijn, dat je er woorden mee zou spreken van hoop 

en bemoediging en dat je er ondanks pijn en verdriet mee mag blijven glimlachen. 

Ik zegen je handjes.  

Dat je er meer mensen mee mag genezen dan kwetsen meer mag strelen dan striemen. 

Ik zegen je voetjes. 

Dat je ermee mag gaan naar de plaatsen waar je graag naartoe gaat en waar mensen je 

graag zien komen. 

Ik zegen heel je lichaam. 

Dat het mag uitgroeien tot een teken van liefde en tederheid voor heel veel mensen en 

vooral ooit voor de allerliefste van je leven levenslang. 
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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 vergeven aan onze schuldenaren. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 

Zending en zegen 

Wat we hier vandaag vieren is niet af.  

Het is pas een begin. Het is als bij een plantje: het barst van de groeikracht. Maar als je 

echt wil dat het groeit, dan moet je het licht, warmte en voedsel geven. Zo kan het 

plantje groter en groter worden. 

Beste ouders, ga nu in vrede met Mona naar huis. Blijf je kind omringen met jullie liefde 

en wees gelukkig met elkaar. 

Hiertoe mag ik jullie en alle aanwezigen zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest. 



 11 

Dankwoord van mama Annelies 

“ We willen jullie graag bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn.  

  Maar niet alleen vandaag. Familie, en vrienden die eigenlijk aanvoelen als familie. Eén voor  

  één mensen waarop we kunnen rekenen en waarop Mona ook kan en zal rekenen.  

  Dank jullie wel voor jullie liefde voor ons en voor Mona.  

  Het is wederzijds.  

♥ Ouders, peter en meter ondertekenen het doopregister 

♫ “Hakuna matata” - The lion king 

 


