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TEKENING

Verwelkoming
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Keuzetekst 1
Voorganger
Ons leven verliest zijn gewone gang'
nu wij stilstaan bij het wonder van het nieuwe leven.
Dat wonder hebben we niet in onze macht.
We hebben er nauwelijks woorden voor.
Zoals een kind welkom is bij u thuis,
is het ook welkom in de gemeenschap van gelovigen.
Laten we deze gebeurtenis vieren
als een geschenk van God, die de bron van alle leven is.
Het is een feest zonder grote geschenken,
maar met eenvoudige symbolen van water, olie en licht.
Met u, ouders,
en met u, peter en meter,
hopen we dat dit kind zal openstaan
voor alles wat in de lijn ligt van ons levensboek: het evangelie.
We lezen erin:
geloof en vertrouwen in God,
eenvoud en echtheid,
liefde en waarheid,
vrede en rechtvaardigheid.
Het zijn kleine dingen
die in staat zijn de wereld te veranderen.
Laten we ons in deze momenten
verbonden voelen met de diepste oorsprong van het leven,
met God die de bron is van ons bestaan.
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Keuzetekst 2
Ouder
Dagelijks worden er kinderen geboren.
Je staat er nauwelijks bij stil tot het jezelf overkomt.
'Als een kind geboren wordt, beweegt de wereld', zegt een Chinees
spreekwoord.
En dat is ook zo: alles staat op zijn kop.
De mens zelf staat op zijn kop,
ondersteboven komt hij de wereld binnen.
Hij duikt erin, kopje onder.
Een kind het leven schenken, het opnemen en opvoeden,
behoren tot de grote levenservaringen
èn van de man, èn van de vrouw.
Het is een levensopgave, die ze samen te dragen hebben,
die hen gaat omvormen en de kansen biedt
een rijkere mens te worden.
'We hebben een kindje gekregen!'
Steekt achter deze spontane uitdrukking niet het besef:
dit kindje is wel van ons, het komt van ons,
maar toch is het niet helemaal van ons!
Het komt van elders, van buiten, van ver en zonder naam.
God vertrouwt dit nieuwe, broze leven aan mensen toe.
Hij legt de toekomst van dit kindje in onze handen.
Daarom willen wij, als ouders onze gevoelens
van dankbaarheid en verantwoordelijkheid uitdrukken
tegenover de Schepper en Behoeder van het leven: God zelf.

Verwelkoming door de voorganger
( = uitnodiging tot het aanvragen van de doop)

Aanvraag van de doop door ouder
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Ouder
In naam van mijn man(vrouw, ....) wil ik het doopsel
voor ons kindje aanvragen.
Wij verlangen dat het gedoopt wordt
in de geest van Jezus
en wordt opgenomen in de kerkgemeenschap.
Wij willen alles doen opdat ons kindje in deze wereld
zou openbloeien en gelukkig zijn.
We zullen het voorgaan in de geest van het evangelie.
Voorganger
Beste ouders,
jullie zijn dus bereid je kindje voor te gaan in het geloof
en het te begeleiden in het leven.
Jullie mogen rekenen op Gods steun.
Door deze doop zal het worden opgenomen
in onze kerkgemeenschap.
Laten we God danken om dit vertrouwen
dat Hij in jullie stelt.
Allen:
God, onze Vader,
Gij staat aan het begin van elk nieuw leven.
Wij danken U dat Gij ook dit kind
leven schenkt en aan ons toevertrouwt.
Moedigt ons aan op U te blijven vertrouwen nu Gij ons
de verantwoordelijkheid schenkt
voor het geluk van dit kindje.

Naamgeving
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Voorganger:
Alles wat wij weten, weten wij van anderen.
Alles wat we hebben, kregen we van anderen.
Nu mogen we aan iemand een naam geven.
Een naam betekent dat er iets nieuws is ontstaan.
Een naam krijgen betekent dat je in de geschiedenis treedt,
dat je iemand bent, met een eigen levensopdracht, een eigen roeping.
Zoals jullie je kindje noemen,
zo zal het ook gekend zijn bij God en de mensen.
Beste ouders, welke naam hebben jullie gekozen voor jullie kindje?
Ouders:
We noemen ons kindje .....
Voorganger:
N....., zo noemen jullie je kindje.
Zoals je kindje zijn er geen twee op de wereld.
Het is enig voor God en de mensen.
De naam staat geschreven in de palm van Gods hand.

Kruisje
Keuzetekst 1
Voorganger:
's Avonds voor het slapen gaan geven de ouders nog een kusje.
Ze doen dat omdat ze hun kindje graag zien.
Het is ook zinvol het een kruisje te geven.
Het kruisteken is het teken van mensen
die geloven in Gods liefde voor ons.
Met dit kruisje vertrouwen ze hun kindje toe aan Gods beschermende
liefde. Wij zijn hier bij elkaar omdat we gelovig en blij aanvaarden
dat God het diepste geluk wil voor N .....'
Daarom geef ik N .... een kruisje:
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in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, opdat alle
goeds een deel mag worden van dit leven.
God zegene en beware je, N …
Beste ouders, peter en meter, mag ik jullie uitnodigen om aan je kindje
en doopkindje een kruisje te geven.
Keuzetekst 2
Voorganger:
In onze woonkamer hangen wij een kruisje op.
Sommige mensen dragen een kruisje rond hun hals.
Veel ouders geven 's avonds voor het slapen gaan
graag een kruisje aan hun kinderen.
Het kruisteken verwijst naar Jezus
en is het symbool geworden van Gods liefde
waarin we ook dit kindje willen opnemen.
Daarom teken ik het nu op het voorhoofd met een kruisje,
opdat het het geluk zou kennen een kind van God te zijn.
N..., God zegene en beware je!
Beste ouders, jullie willen Jezus' voorbeeld naleven.
Geef aan je kind dan ook een kruisje.
Ouders: N..., God zegene en beware je
Voorganger:
Peter en meter, jullie staan mee in voor de gelovige opvoeding van
jullie petekind.
Willen jullie daarom als teken van je bereidheid om jullie petekind te
helpen in zijn geloof, het nu een kruisje geven?
Peter en meter: N..., God zegene je en beware je.

Evangelie
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Keuzetekst 1: Mt. 18, 1-5
In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden:
'Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen?
Hij zette een kind in hun midden en zei: ‘Ik verzeker jullie, als je niet
verandert en wordt als kinderen, kom je het Koninkrijk niet eens
binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het
koninkrijk der hemelen. En wie één zo'n kind ontvangt in mijn naam,
ontvangt Mij.
Keuzetekst 2: Mc, 1, 9-11
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth , dat in Galilea ligt, naar de
Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.
Op het moment dat Hij uit het water omhoog kwam, zag Hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. Er klonk
een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik
vreugde.'
Keuzetekst 3: LC 13, 18-19
Daarop zei Hij: 'Waarop lijkt het Koninkrijk van God en waarmee zal
ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat
iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een
grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen
nestelen.'
Keuzetekst 4: 4 Joh 7, 37-39
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de
tempel en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij
geloof, zo zegt de Schrift’. Hiermee doelde Hij op de Geest die zij, die
in Hem geloofden, zouden ontvangen: de Geest was er namelijk nog
niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.
Homilie

Voorbeden
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Voorganger:
Laten wij bidden tot God, die Vader is van alle mensen.
Lector:
Bidden wij voor N ….
dat hij/zij onbezorgde jeugdjaren mag hebben
en Jezus steeds beter leert kennen en liefhebben.
Laten wij bidden.
Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.
Lector:
Bidden wij voor de ouders van N…
dat zij steeds in liefde mogen verbonden blijven
en zij hun kind voorgaan op de weg naar God en de mensen.
Laten wij bidden.
Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.
Lector:
Bidden wij voor de kinderen van heel de wereld,
dat zij, zoals onze kinderen, ook een beetje geluk
zouden mogen kennen in hun jonge leven.
Laten wij bidden.
Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.
Voorganger: God, aanvaard onze gebeden voor al onze
kinderen en neem ze op in uw eeuwige liefde.
Amen.

Belofte.
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Keuzetekst 1
Voorganger:
Toen jullie voor elkaar gekozen hebben,
hebben jullie zeker ook beloofd goed te zijn voor de kinderen
die God aan jullie zou toevertrouwen.
Wil dan hier deze belofte bevestigen
nu dit kind aan jullie geschonken werd.
Beste ouders, willen jullie beloven om jullie kindje
alle levenskansen te geven?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Voorganger: willen jullie beloven van je huis
een thuis te maken voor jullie kindje?
Ouders: Ja, dat beloven wij
Voorganger: Willen jullie beloven dat jullie je kindje
Jezus zult leren kennen en liefhebben
niet enkel met je woord, maar vooral door je voorbeeld?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Voorganger: Beste meter en peter,
jullie vertegenwoordigen hier vandaag de kerkgemeenschap
waarin dit kindje wordt opgenomen.
Willen jullie dan vandaag peter en meter zijn van je doopkindje?
Meter en peter: Ja dat beloven wij.
Keuzetekst 2
Voorganger: Beste ouders, 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 jullie zou toevertrouwen.
Wil dan hier deze belofte bevestigen.
Vader
Ik beloof voor jou, lieve N…,
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een vader te zijn bij wie je terecht kan.
Ik wil luisteren naar je zorgen en noden,
naar alles wat diep in je leeft.
Ik beloof je op te voeden in de geest van Christus.
Ik zal je helpen op te groeien tot een flinke
zoon/dochter en met je mee te vechten
om je plaats te vinden in deze wereld.
Ik zal je steeds graag zien.
Moeder:
Ik beloof voor je een lieve mama te zijn, N…,
je te omringen met tederheid en geborgenheid,
zodat je kan uitgroeien tot een fijne mens.
Ik zal je liefhebben opdat ook je anderen zult liefhebben.
en je nemen zoals je bent, met alles wat in je leeft
Ik zal ervoor zorgen dat je je altijd zal thuis voelen bij ons.
Maar vooral wil ik niet vergeten je te vertellen over Jezus
en hoe Hij met jou mee op weg gaat.
Voorganger
Peter en meter, jullie vertegenwoordigen hier de vele mensen
die een rol zullen spelen in het leven van N …
Willen jullie zich voor N … engageren?
Peter:
Als peter wil ik graag meewerken aan het levensgeluk van N ..
Daarom wil ik beloven dat ik een bijzondere belangstelling
en zorg zal schenken aan mijn metekind.
Meter:
Als meter wil ik graag meewerken aan het levensgeluk van N ..
Daarom wil ik beloven dat ik een bijzondere belangstelling
en zorg zal schenken aan mijn petekind.
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Handoplegging.
Keuzetekst 1
Voorganger:
Een heel oud gebaar is de handoplegging.
We willen ermee uitrukken: je kan op me rekenen.
Of: ik wens van ganser harte dat het goede dat in mij leeft,
ook in jou mag leven en groeien.
We willen er mee zeggen:
ik wil voor jou met Gods genade geborgenheid en troost zijn.
In deze kring geschaard rond een dit kind
strekken we allen onze rechterhand uit en bidden:
Allen:
God, onze Vader,
houd uw beschermende hand over N … .
Gij zijt bezorgd voor het leven van alle mensen.
Geef dat N … mag geborgen zijn bij zijn/har ouders
en bij allen die om hem/haar geven.
Dat N… zich veilig mag voelen in onze wereld.
Behoed hem/haar voor al wat kwaad en onmenselijk is.
Geef dat hij/zij omringd wordt door beschermende handen
en dat wij dit jonge leven omringen met het beste van onszelf.
Keuzetekst 2
Voorganger:
De handoplegging is een heel oud gebaar in de Kerk
waarmee we willen zeggen:
je kan op me rekenen, ik sta borg voor je.
Ik wens van harte dat het goede dat in mij leeft,
ook in je mag leven en groeien.
In goede en kwade dagen wil ik voor jou, met Gods genade,
geborgenheid en troost zijn. In een kring rond dit kind geschaard
strekken wij onze handen uit en bidden:
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Allen:
God,
laat dit kind opgroeien en volop leven in deze wereld,
die soms hard en koud kan zijn.
Houd uw beschermende hand over dit kind.
Maak het weerbaar tegen alle kwaad en leugen.
Laat het ervaren dat Gij uw hand nooit terugtrekt.
Geef dat wij allen, die aan deze wereld bouwen,
dit kind mogen voorgaan in alles wat goed is en waar.
Laat het opgroeien op de goede weg
onder de hoede van uw vaderlijke en moederlijke hand.
Amen.
Geloofsbelijdenis:
Nu wij N … opnemen in de gemeenschap van Christus en de Kerk,
spreken wij ons geloof uit waarin we hem/haar willen voorleven.
Allen:
Ik geloof in God de Vader.
Hij, de oorsprong van het leven,
kent alle mensen bij hun naam.
Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer.
Mens geworden en gestorven,
verrezen in Gods heerlijkheid.
Ik geloof in de Geest de Heren, onze kracht.
Hoop en vrede voor de toekomst.
Gods liefde schenkt Hij steeds opnieuw.
Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd.
Mensen door God geroepen om zo te doen als Jezus deed.
Amen.

Doop met water
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Keuzetekst 1
Voorganger:
Water speelt in ons leven een enorme rol.
Water heeft je kind veilig beschut vóór het geboren werd.
Water drengt de aarde én maakt vruchtbaar.
Zoals dauwdruppels en nieuwe dag aankondigen,
zo doet water herboren worden.
We maken er elke dag gebruik van, maar staan er weinig bij stil.
Water is een wonder dat ons kan raken als we er intens van genieten:
bij een wandeling bij zonsondergang op het strand,
bij een waterval of een kronkelende rivier,
om nog maar te zwijgen van een glas koud water in volle zomer
of een duik in het water als het drukkend heet is.
Water is oersymbool van leven op aarde, van Gods schepping.
In water omhelzen we Gods levenskracht.
In water omhelst God zijn schepselen..
God, + zegen dit water en maak het tot teken van uw liefde.
Zegen met uw rijkdom van gaven allen over wie dit water neerkomt.
Daarom doop ik jou, N …, met het leven gevend water
in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Keuzetekst 2
Voorganger:
Water speelt een belangrijke rol in het leven van mensen.
Het heeft jouw kind veilig beschut vóór het geboren werd!
Water drenkt de aarde en maakt haar vruchtbaar, zodat we kunnen
eten en drinken.
Water doet herboren worden. Water is gaafheid en zuiverheid,
oorsprong van nieuw leven, teken van verlossing
God, + zegen dit water, maak het levend
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Laat het leven geven aan dit kind dat wij ermee dopen in de naam van
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
N..., Ik doop je in naam van
de Vader, die de levensbron is,
de Zoon, die je levensweg is,
de Heilige Geest, die je levensbron is.
Zalving met olie
Voorganger:
Zalven met chrisma is je kind toewensen:
wees sterk in alle omstandigheden, dat het je goed mag gaan,
sta weerbaar in heet leven,
leef vanuit de innerlijke kracht die je door God gegeven wordt
wees ook zacht en teder voor de mensen die je omringen.
Moge deze zalf je doordringen en je vervullen met de kracht van God
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ouders:
N … , wij willen je zalven met alles wat wij aan liefde kunnen geven,
opdat je in je leven mag opkomen
voor alles wat jou en de anderen meer mens maakt.
Doopkleed
Voorganger:
Beste N…., het pakje dat je vandaag aan hebt aangetrokken, is een
feestelijke outfit. Het is een teken van je nieuwe geboorte in de Heer.
Leef dan voor altijd als een nieuwe mens, uitgegroeid naar het beeld
en de gelijkenis van God, jouw Schepper.
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Doopkaars
Keuzetekst 1
Voorganger:
Wij staan hier bij de paaskaars.
Deze kaars spreekt ons van Jezus.
Hij is het Licht van de wereld.
Wij delen zo graag in zijn licht
en wij wensen ook van harte dat N …
mag delen in het licht van Jezus,
dat hij/zij vuur en enthousiasme
mag doorgeven aan anderen
dat hij/zij altijd een brandend en warm hart mag hebben,
waarin vele mensen geborgenheid vinden.
Daarom ontsteken wij nu de doopkaars aan de paaskaars
en brengen Jezus’ licht in ons midden.
Voorganger:
Vader in de hemel, help de ouders
en allen die zich voor N … verantwoordelijk weten
om het licht van Jezus brandend te houden in hun midden.
Moge het licht van Christus vuur en warmte
brengen in het leven van N … .
Laat de vonk van uw liefde
in zijn/haar hart branden,
zodat zij/hij, ooit groot geworden,
licht mag zijn voor de wereld.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

16

Keuzetekst 2
Voorganger:
Wij staan hier bij de paaskaars.
Deze kaars spreekt ons van Jezus,
het Licht van de wereld.
Wij wensen ook van harte
dat dit kind mag delen in zijn licht,
dat het vuur en enthousiasme
mag doorgeven aan anderen,
dat het altijd een brandend en warm hart mag hebben,
waarin veel mensen geborgenheid vinden.
Mag ik vragen aan de ouders om de doopkaars van N …
aan te steken aan de paaskaars.
Voorganger:
Goede God, uw Zoon Jezus heeft gezegd:
‘Ik ben het Licht voor alle mensen,
wie in Mij gelooft, zal niet verdwalen in de duisternis.’
Moge Jezus voor dit kind het heldere licht zijn.
Goede God, uw Zoon Jezus heeft ook gezegd
dat wij licht moeten zijn voor elkaar.
Moge dit kind tussen ons opgroeien als een licht,
dat warmte en vreugde schenkt,
als een zichtbaar teken van uw liefde.
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Zegening van de zintuigen
Keuzetekst 1
Voorganger:
N …, 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,
en 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.
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 N …,
moge het een teken zijn van liefde en tederheid
voor heel veel mensen..
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Keuzetekst 2
Voorganger:
N …, ik zegen je ogen.
Dat je mag genieten
van alle mooie dingen in de wereld:
de oneindigheid van de zee,
de kleurenpracht van de bloemen,
de pretlichtjes in de ogen van kinderen.
Dat je mag zien als mensen beroep op je willen doen.
Dat je mag zien wat God je te doen geeft.
N. …, ik zegen je oren.
Dat je mag genieten van de zang van vogels
en het verhaal van mensen.
Dat je leert luisteren naar de stem van God
doorheen de stem
van iemand die je nodig heeft.
N… ik zegen je mond.
Dat je mag lachen, zingen
en woorden spreken
van troost en bemoediging.
Dat je je mond durft te openen
om de dingen bij hun naam te noemen.
N …, ik zegen je handen.
Dat ze leren geven en delen.
Dat ze sterk en teder mogen zijn.
Dat ze nooit moe worden om goed te zijn.
N …, ik zegen je voeten.
Dat je vrijuit mag gaan in deze wereld,
dat je je eigen weg mag zoeken,
soms huppelend, soms spartelend,
in de voetsporen van Jezus.
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Onze Vader
Voorganger:
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 we 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.
Allen:
Onze Vader die in de hemel 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
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
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Slotbezinning
Keuzetekst 1
Zei de kleine tot de grote hand:
hé, grote hand, ik heb je nodig,
want bij jou ben ik geborgen.
Ik voel je
wanneer ik wakker word en
je dan bij me bent,
wanneer ik honger heb
en je me dan voedt.
Wanneer je helpt als
ik een toren bouw.
Wanneer ik met jouw hulp
mijn eerste pasjes zet.
Wanneer ik bij je kom als
ik angstig ben.
Kom, blijf bij mij en hou me vast
En zei de grote tot de kleine hand:
hé, kleine hand, ik heb je nodig,
want je hebt mij gegrepen.
Dat voel ik
als ik veel voor jou mag werken,
als ik speel en lach en dol met je,
als ik samen met je kleine, wonderbaarlijke
en zoveel nieuwe dingen ontdek,
als ik warmte voel en van je hou.
Als ik merk hoe ik met je
weer bidden kan en danken.
Kom, blijf bij mij en hou me vast.
Naar Gerard Kiefel
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Keuzetekst 2
Wat zou het leven zijn zonder kinderen?
Zij hebben nog iets oorspronkelijk,
iets van het begin van de schepping.
Een kind ontwapent,
het brengt vrede,
het brengt je aan het lachen,
het leert ons opnieuw spelen.
Het verzoent ons weer met het leven
als we hard en bitter zijn geworden.
Een kind vertelt ons over
echtheid en onschuld van het leven.
Het draagt nog geen masker
en heeft nog geen muren rond zich opgetrokken.
Daarom is het zo weerloos en kwetsbaar,
nog helemaal zichzelf.
In de ogen van een kind zie je jezelf
zoals je zou willen en kunnen zijn.
Het doet je stilstaan bij jezelf,
soms met veel heimwee.
Zo was je zelf ook eens:
spontaan, onschuldig en eenvoudig,
een kind vol beloften voor de toekomst.
Het is een droom die werkelijkheid wordt in Jezus.
In Hem is het kind nooit gestorven.
Hij benadert de mensen als een kind,
ongedwongen, spontaan, open.
Hij kijkt niet naar posities en titels,
alle mensen zijn Hem gelijkwaardig.
Hij plakt geen etiketten, bij Hem mag je zijn zoals je bent.
Hij bekijkt je met de ogen van een kind
en je wordt een ander mens.
Erik Stijnen
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Zending en zegen
Keuzetekst 1
Voorganger:
Beste Ouders,
door dit doopsel hebben jullie dit kind
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 jullie levensbron blijven,
zodat jullie hart klopt om zijn ritme.
Beste ouders, ontvang dit kind en omring het met al je liefde.
Bewaar het, behoed het, draag het in jullie hart.
Moge de geest van Jezus jullie daartoe blijven bezielen
en moge zijn vreugde jullie deel zijn.
Zegene U dan de liefdevolle God.
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.
Keuzetekst 2
Voorganger:
God, Schepper van alle leven,
wij waren vandaag bij elkaar
rond het nieuwe leven van N …
Wij bidden U, God, blijf bij ons en bij N ….
Laat N … opgroeien tot een gelukkige mens,
die de weg van Jezus wil bewandelen.
Geef dat wij N … op die weg mogen begeleiden.
Zegen ons daartoe met de kracht van uw helpende hand,
in naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
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