
Gedoopt zijn  
is een voortdurende uitnodiging en opdracht  
tot solidariteit met medemensen, 
tot delen van je tijd, je aandacht, 
om je talenten in te zetten voor Gods droom. 
 
Gedoopt blijf je heel je leven. 
Het is een contract tussen jou en de Geest van God. 
Wat een geluk, wat een dynamiek! 

 
Gebed 

 
God en Vader, 
Wij zijn gedoopt in uw naam. 
Met vele christenen samen  
vormen we een Kerkgemeenschap 
in navolging van Jezus uw geliefde zoon. 
Ga met ons mee in dit nieuwe jaar 
en geef ons Uw kracht om te getuigen 
van de liefde en de hoop die in ons leeft 
in onze ontmoetingen en onze inzet 
voor Uw kerkgemeenschap onder ons.  
We vragen het door Christus, Uw 
liefste zoon in wie we geloven. Amen. 
 

Zegen 
 
Door het doopsel mogen we  leven als kinderen van God,  
Hij gaat met ons mee op onze levensweg 
en zendt ons om het evangelie te beleven en te verkondigen.  
Daartoe zegent God ons met Zijn zegen Hij die is  
Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
 

 
Doopsel van Christus 

 
Kruisteken 

 
Moge Gods Goede Geest onder ons zijn,  
de Geest die over Jezus is gekomen bij zijn doop in de Jordaan.  
De Geest die ieder van ons heeft meegekregen  
toen hij werd gedoopt in de naam  
+ van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 
Inleiding 

 
Met Kerstmis vierden we de geboorte van Jezus:  
de Zoon van God is ons menselijk bestaan komen delen.  
Vandaag vieren we het doopsel van de Heer,  
waarin zijn identiteit als Zoon uitdrukkelijk wordt bevestigd:  
Jezus is de veelgeliefde,  
die leeft in die verbondenheid met zijn Vader.  
 
Ooit werden ook wij gedoopt:  
dat was het begin van ons ‘kind-van-God-zijn’.  
Net als bij Jezus gebeurde dat  
voor ons door de kracht van de Geest.  
Om die Geest willen wij in deze viering bidden.  

 
Gebed 

 
God en Vader, 
bij ons doopsel zijn ook wij uw geliefde kinderen geworden. 
Open ons hart voor uw woord dat wij uw uitnodiging horen, 
en net als Jezus geloven in uw liefde voor elke mens, 
en dit geloof ook beleven in ons omgaan met anderen. 
We vragen het u door Christus, Uw zoon en onze broeder. Amen 



1ste lezing 
 
Jesaja 42,1-4.6-7 
 
In een droombeeld schetst de profeet Jesaja  
een beeld van de langverwachte Messias:  
Hij zal recht en vrede brengen voor alle volkeren.  

 
Dit zegt de Heer : 
“Dit is mijn dienaar, die Ik bijsta, 
mijn uitverkorene, die Ik bemin. 
Ik vervul hem met mijn geest 
om gerechtigheid te verkondigen aan de volken. 
Hij roept niet, hij schreeuwt niet. 
Het geknakte riet zal hij niet breken 
en de vlam  -  hoe klein ook  - niet uitdoven. 
Waarlijk, hij verkondigt gerechtigheid. 
Hij zal niet rusten 
tot er op aarde recht en gerechtigheid heerst. 
Van heinde en verre zal men uitzien 
naar de weg die hij wijst. “ 
Zo spreekt de Heer : 
“Ik roep u om gerechtigheid te doen zegevieren. 
Ik neem u bij de hand en waak over u. 
Ik stel u aan tot teken van mijn verbond, 
om een licht te zijn voor alle volken. 
Ik roep u om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te verlossen, 
om allen te bevijden die in duisternis gevangen zijn. “ 
 

Evangelie 
Mc 1, 7-11 
 
Hij verkondigde Na mij komt iemand die meer vermag dan ik.  
Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de 
riemen van zijn sandalen los te maken  
Ik heb jullie gedoopt met water maar hij zal jullie dopen met de 
heilige Geest  
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret dat in Galilea ligt naar de 
Jordaan om zich door Johannes te laten dopen  
Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam zag hij de he-
mel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen  
en er klonk een stem uit de hemel Jij bent mijn geliefde Zoon in 
jou vind ik vreugde 

Voorbeden 
 
De geest van God kwam bij het doopsel over Jezus 
en over ieder van ons. 
In verbondenheid met alle christenen willen we als kinderen van 
de Vader, bidden voor alles wat ons ter hart gaat. 
 
Voor alle kinderen die dit jaar gedoopt of gevormd  
zullen worden. Dat God hen en hun familie mag raken met Zijn 
liefde en zorg. Dat zij mogen ontdekken dat God hen in Jezus 
altijd nabij is.  
 
Voor allen die gedoopt zijn en de Geest van Jezus ontvangen 
hebben. Dat zij luisteren naar Jezus’ boodschap en zoals Jezus  
Gods goedheid en onvoorwaardelijke liefde beleven  
in hun ontmoetingen en zorg voor mensen.  
 
Voor onze persoonlijke intenties…. 
 

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 schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Amen. 
 

Bezinning  
 

Gedoopt zijn  
is bevrijding mogen ervaren. 
De toekomst krijgt kansen in je.  
De kracht van het Goede haalt het.  
 
Gedoopt zijn  
is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest 
in jezelf en in anderen. 
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