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Trappelend als een paardje vol ongeduld  
sta ik op de drempel van mijn leven. 
En vandaag, heel speciaal, 
gaf ook de Heer me Zijn zegen.  
 

Omdat God niet overal kan zijn;  
Hij is immers alleen,  
schiep Hij 
lieve mensen om me heen.  
 

Wil je af en toe  
aan me denken,  
me liefde, vertrouwen  
en geborgenheid schenken?  
 

Spoor me wat aan  
als ik haast een mooie kans mis.  
Toom me in  
als mijn vaart te snel is. 
 

Moedig me aan  
om de hindernissen te nemen 
want ongetwijfeld 
kom ik die ook tegen.  
 

Leer me om anderen te beminnen 
en in mijn hart te dragen, 
zonder naar rang,  
stand of kleur te vragen.  
 

Toon me hoe ik een helpende hand,  
een luisterend oor kan zijn, 
voor als ik later groot ben;  
nu ben ik nog te klein.  
 

Dankzij Gods kracht 
en de hulp van jullie allemaal 
zal in het boek van mijn leven 
een boeiend en waardevol verhaal 
komen te staan. 
 

(Tári Lúinwë, 1994) 
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ZEGENING VAN DE ZINTUIGEN 
 
Voorganger 
 

Nicholas 
we zegenen je kleine oogjes,  
opdat je graag gezien zou worden 
en zelf de mensen héél graag zou zien.  
 
We zegenen je kleine oortjes,  
opdat je zou mogen horen 
wanneer iemand je om hulp vraagt.  
 
We zegenen je mondje,  
opdat je ermee zou mogen lachen 
en woorden spreken van goedheid.  
 
We zegenen je kleine handjes,  
opdat ze een gebaar van vriendschap zouden maken 
naar iedereen die je ontmoet.  
 
We zegenen je kleine voetjes.  
Je hebt ze om er de tuin mee te doorkruisen.  
Maar ze werden je ook geschonken 
om er andere mensen mee tegemoet te treden.  
 
 
ZEGEN EN ZENDING 
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DOOPKAARS 
 
Voorganger 
 

Veel kinderen zijn bang in het donker.  
Daarom laten we ergens een klein lichtje branden.  
Zonder licht kan geen mens leven.  
Zonder het veilige gevoel 
dat een lichtje de weg wijst,  
kan je de duisternis niet aan.  
 
Nicholas, deze doopkaars is voor jou.  
We ontsteken ze aan de grote paaskaars,  
het teken van Jezus, het veilige licht in je leven.  
Mogen je mama en papa dit licht altijd voor je 
brandend houden.  
 
 
ONZE VADER  (Mattheus 6:9-13) 
 
Allen 
 

Onze Vader, die in de hemelen 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 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.  
En leid ons niet in bekoring 
maar verlos ons van het kwade.  
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VERWELKOMING 
 
Lieve mensen, welkom op dit prachtige doopfeest. 
Het is een feest zonder grote geschenken,  
maar met de kleine tekens 
van een naam die we geven,  
handen die we opleggen,  
van water, olie en licht… 
 
Het zijn tekens die symbool staan 
voor zoveel waarden 
die we onze kinderen 
willen meegeven in dit leven.  
 
Als ouders hopen we dat ons kind zal openstaan 
voor wat in de lijn van het evangelie ligt:  
geloof, eenvoud en echtheid, liefde en waarheid,  
vrede en rechtvaardigheid… 
De dingen die in staat zijn om de wereld te veranderen.  
 
Welkom, kleine spruit, op onze kleine planeet.  
Kom rusten aan het hart van je lieve moeder 
en laat je wiegen in de armen van je goede vader.  
We wensen je geen rijkdom.  
We wensen je alleen maar liefde toe, warme liefde.  
Dan heb je alles wat nodig is 
om een gelukkig mens te worden.  



4 

NAAMGEVING 
 
Voorganger 
 

Pasgeboren kindjes zijn zo klein,  
zo broos en hulpeloos.  
Ze zijn zo afhankelijk 
van de zorg van vader en moeder.  
Aanvankelijk kiezen die daarom zoveel 
in de plaats van het kindje:  
een thuis, een wiegje, speelgoed 
en nog zoveel meer.  
 

Maar de ouders kiezen ook een naam… 
een eigen naam waarmee hun kindje 
door iedereen gekend en aangesproken zal worden.  
Welke naam hebben jullie voor jullie kindje gekozen? 
 
Ouders 
 

Nicholas: je naam betekent “overwinning van het volk”. 
Door zijn levenswijze leerde Nicolaas het volk hoe ze 
fouten en zonden moesten overwinnen. Nicolaus staat ook 
bekend als één van de zeven armenverzorgers. 
En Sint-Nicolaas is niet alleen de beschermheilige van de 
schoolkinderen, maar ook de patroon van de zeelieden en 
de vissers. Hiermee verwijst jouw naam ook naar je 
voorouders die matrozen, loodsen en IJslandvaarders 
waren. 
 
Voorganger 
 

Nicholas, voortaan ben jij geen onbekende meer.  
Met deze naam krijg je een plaats tussen de mensen.  
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Voorganger 
 

Meter en peter,  
geef jullie petekind dan ook steeds 
de ruimte in jullie hart.  
Blijf Nicholas begeleiden 
met jullie bijzondere belangstelling en zorg.  
En werk zo mee aan zijn welzijn,  
alle dagen van zijn leven.  
 
 
DOOPSEL 
 
Voorganger 
 

Nicholas, 
we dopen je in de Naam van de Vader,  
de Zoon en de Heilige Geest.  
 
 
ZALVING 
 
Voorganger 
 

Zoals olie doordringt in het hardste gesteente,  
zo hopen we dat onze waarden, wensen en gebeden 
in jou diepe werkelijkheid mogen worden.  
Vandaag zalven we je met zachte olie 
Als heling voor alle pijn,  
want christen zijn is niet gemakkelijk.  
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Voorganger 
 

Beste meter en peter,  
jullie vertegenwoordigen vandaag 
al die mensen die een belangrijke rol zullen spelen 
in het leven van jullie petekind.  
Daarom vragen we jullie:  
“Zijn jullie bereid om peter en meter te zijn 
van dit kind hier in ons midden?”  
 
Meter en peter 
 

Ja, dat willen wij!  
 
Voorganger 
 

Mag ik jullie dan vragen om jullie engagement 
voor Nicholas uit te spreken.  
 
Meter en peter 
 

Nicholas, jij bent ons doopkind. Met jouw lieve oogjes heb 
je ons betoverd. We houden van je. We beloven een goede 
meter en peter voor je te zijn. Blijdschap en verdriet willen 
we met je delen. Samen met jouw mama en papa willen 
we jou met onze eigen talenten begeleiden op jouw 
ontdekkingstocht door het leven. We willen je helpen 
zoeken naar het goede, in hart, woord en daad, zowel voor 
jezelf als voor de anderen, naar het voorbeeld van 
Christus. Je mag op ons rekenen, alle dagen van ons leven. 
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HANDEN TER BESCHERMING 
 
Lieve Nicholas,  
we zijn blij dat we je nu in ons midden mogen opnemen.  
Met het kruisje dat we je nu geven,  
willen we je zegenen 
en vragen dat God altijd met je mag zijn.  
 

 
Beste ouders,  
mag ik jullie uitnodigen om met een kruisje 
jullie keuze voor een christelijk leven te bevestigen.  
Jullie willen jullie kindje laten delen 
in alles wat jullie belangrijk vinden.  
 

 
[de ouders geven Nicholas een kruisje]  
 

 
Maar ook jullie, meter en peter,  
nodig ik uit om jullie petekind een kruisje te geven 
als teken van welkom in de kring van Gods kinderen.  
 

 
[meter en peter geven Nicholas een kruisje]  
 

 
Een kind de handen opleggen,  
is het in de eigen kring opnemen,  
er verantwoordelijkheid en zorg voor dragen,  
het beschermen, zenden en alle goeds toewensen… 
Je wil het mee waarmaken en zeggen:  
“Dit kind mag op ons rekenen!”  
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Laat Nicholas opgroeien tot een zelfstandig kind,  
dat steeds de aanwezigheid 
van jullie liefdevolle hand mag ervaren.  
Bescherm Nicholas ermee in deze soms harde wereld.  
 

Ouders, meter en peter,  
mag ik jullie vragen om jullie rechterhand uit te strekken 
over Nicholas in ons midden.  
En bidden we dan samen… 
 
Ouders, meter en peter 
 

Voor elk moment dat jij je eenzaam voelt,  
dat je schreien wilt en het moeilijk hebt,  
wensen we je een hand op je schouder 
en een stem die tot je zegt:  
“Nicholas, ik ben er en ik ga met je mee!”  
 
EVANGELIE (Mattheus 17:20, Lucas 13:19) 
 

Ooit vertelde Jezus het volgende: 
 

“Soms kun je er moeilijk in geloven. Het lijkt zo onooglijk 
klein dat een grote verwachting wel niet gewettigd lijkt… 
Het is zoals met dat mosterdzaadje, pietluttig en klein. 
Wanneer je het in je hand houdt, heb je de neiging om het 
weg te werpen… Maar wanneer je er rotsvast in gelooft en 
je zaait het in je tuin, dan sta je na een tijd verstomd wat 
een kanjer van een boom eruit groeit… een sterke boom 
met grote takken en een wijde kruin. Heel veel vogels 
kunnen komen nestelen in zijn takken.”  
 

“Als je gelooft in een mosterdzaadje,” vertelde Jezus 
verder, “dan groeit er een kracht waardoor wortels rotsen 
doen splijten en een kruin waarin de vreugde om het 
leven zingt…” 
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DOOPBELOFTE 
 
Voorganger 
 

Beste ouders,  
jullie zijn je ervan bewust 
dat het levenslot van Nicholas  
in grote mate van jullie afhangt.  
En wel van jullie wederzijdse liefde.  
Door Nicholas te verwekken,  
verbonden jullie je er reeds toe 
om in liefde voor hem te zorgen.  
Toch is het goed om dat nog eens 
uitdrukkelijk uit te spreken.  
 
Ouders 
 

Nicholas, vol ongeduld sta je op de drempel van het leven. 
En vandaag, heel speciaal, geeft ook de Heer je Zijn zegen. 
Omdat God niet overal kan zijn — Hij is immers alleen — 
schiep Hij mama, papa en een heleboel mensen om je 
heen. We zullen alle dagen aan je denken, je liefde, 
vertrouwen en geborgenheid schenken. We zullen je 
aansporen als je haast een mooie kans mist, je intomen als 
je vaart te snel is. We zullen je aanmoedigen om de 
hindernissen te nemen, want ongetwijfeld kom je die ook 
tegen. We zullen je leren om anderen te beminnen en ze in 
je hart te dragen, zonder naar rang, stand of kleur te 
vragen. We zullen je tonen hoe je een helpende hand, een 
luisterend oor kan zijn, voor als je later groot bent; nu ben 
je nog te klein. Dankzij Gods kracht en de hulp van ons 
allemaal zal in het boek van jouw leven een waardevol 
verhaal komen te staan. 


