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❖ Doop ❖

❖ inleiDing ❖
Enkele opmerkingen van I. Fountoulis over de dienst
van de Doop
De dienst van de Doop bestaat uit een aantal samengevoegde diensten. Aangezien de dienst van de Doop in
onze Euchologia niet officieel door de Kerk “geordend”
is,- zoals enkele andere diensten- is er geen andere oplossing, dan in dit geval zich te houden aan plaatselijke
gebruiken.
Gewoonlijk leest de priester al tijdens het aankleden van
het kind de gebeden die verderop staan. Daarna zingt men
‘Gij, allen...’, dan volgt de Apostel en het Evangelie, de
Dringende Litanie en de wegzending. Sommige priesters
bewaren alleen het derde gebed ‘Deze dopeling, die
bekleed ...’ voor later. Anderen bewaren ook het tweede
gebed van de tonsuur ‘Heer onze God, Gij heiligt hen die
in U geloven, door de volheid...’
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❖ De

Dienst

❖ Doop
van
De ❖voorbereiDing ❖

gebeD
bij De opnaMe van een

KatechuMeen

De priester doet zijn epitrachiel om en gaat naar de narthex. Hij die
tot de verlichting komt, is met een enkel gewaad bekleed, zonder gordel, blootshoofds, blootsvoets, en met neerhangende armen. Hij staat
met zijn gelaat in de richting van het Altaar. De priester ademt driemaal over zijn gezicht, maakt het kruisteken driemaal op voorhoofd
en borst en zegt:

P In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Amen.
De priester zegt de beginzegen en legt de hand op het hoofd van de
katechumeen, en zegt:

D Laat ons bidden tot de Heer.
L Heer, ontferm U.
P In Uw Naam, Heer, God der waarheid, en van Uw
eniggeboren Zoon, en van Uw Heilige Geest, leg ik
mijn hand op Uw dienaar/dienares (N.N.) Deze is tot
U gekomen en roept Uw heilige Naam aan, om een
toevlucht te vinden onder de schaduw van Uw vleugelen.
Houdt verre van hem/haar alle verzoekingen van den
boze. Vervul hem/haar met geloof aan U, met hoop op
U, en met liefde tot U. Doe hem/haar weten dat Gij de
enige, ware God zijt, met Uw eniggeboren Zoon en
met Uw Heilige Geest. Leer hem/haar om op Uw
wegen te wandelen en te doen wat U behaagt: want
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daarin vindt de mens het Leven. Schrijf hem/haar op
in het Boek der levenden, en voeg hem/haar bij de
kudde van Uw erfdeel. Moge Uw heilige Naam in
hem/haar verheerlijkt worden, met die van Uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, en van Uw levendmakende Geest. Mogen Uw ogen altijd op hem/haargericht zijn, en Uw oren naar de stem van zijn/haar
smeking. Moge hij/zij vreugde vinden in het werk van
zijn/haar handen en aan zijn/haar gezin, opdat hij/zij
U moge danken, en Uw grote Naam verheerlijken en
aanbidden, en al Uw werken prijzen, alle dagen van
zijn/haar leven.
Want U bezingen alle krachten der hemelen, en aan U
is de heerlijkheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

het

eerste

exorcisMe

D Laat ons bidden tot de Heer.
L Heer, ontferm U.
P Duivel, u vervloekt de Heer, Die in de wereld gekomen, en Mens geworden is onder de mensen, om uw
heerschappij te vernietigen en de mensen te bevrijden.
Want op het kruis heeft Hij getriomfeerd: toen de zon
verduisterde, de aarde beefde, en de gestorven lichamen van de heiligen opstonden uit het graf. Door Zijn
dood heeft Hij de dood vernietigd, en de kracht gebroken van hem, die heerschappij had over de dood, en
dat zijt gij: de duivel!
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Satan, ik bezweer u door God, Die de cherub met het
vlammend zwaard geplaatst heeft bij de boom des
levens, Ik bezweer u door Hem, die over het diepe
water wandelde als over vaste grond; Die de storm
dreigde, zodat deze stil werd; Wiens blik de zeebodem
drooglegt en de bergen doet smelten. Deze God
beveelt u door mijn mond: satan, ga uit van dit schepsel, en keer daar niet meer in terug. Verberg u niet langer in hem/haar, heb geen invloed meer op hem/haar,
niet bij dag en niet bij nacht. Ga terug naar de onderwereld tot aan de grote dag van het oordeel, dat reeds
begint aan te breken. Heb angst voor God die zetelt op
de cherubijnen, en Die de diepten van het heelal doorschouwt. Voor Hem beven de engelen, de aartsengelen, de tronen en de heerschappijen; de vorstendommen, de machten en de krachten; de cherubijnen met
vele ogen, en de zesvleugelige serafijnen; voor Hem
sidderen de hemel en de aarde, de zee en alles wat zich
daarin bevindt.
+ Ga uit en trek weg van deze, met het kruis gezegelde, nieuw-gekozen strijder van Christus onze God.
Dat bezweer ik u door Hem, Die gedragen wordt op de
vleugels van de wind; Die stormen maakt tot Zijn
engelen, en het vlammend vuur tot Zijn dienaren. Ga
uit van dit schepsel, samen met al uw engelen.
Want verheerlijkt is de Naam: van de Vader, de Zoon,
en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
-9-

❖ euchologion ❖

het

tWeeDe

exorcisMe

D Laat ons bidden tot de Heer.
L Heer, ontferm U.
P De heilige, vreeswekkende en alheerlijke God, Die
onbegrijpelijk is in al Zijn werken, en ondoorgrondelijk in Zijn kracht; Hij die u, satan, met al uw medewerkende krachten veroordeeld heeft tot de eeuwige
straf; Hij is het, Die door de mond van ons, Zijn
onwaardige dienaars, u beveelt om uit te gaan van
deze dienaar/dienares Gods, die getekend is met de
Naam van onze Heer Jezus Christus, de waarachtige
God. Ik bezweer u, alboze, onreine, bevlekte,
afschuwwekkende vijandelijke geest: door de kracht
van Jezus Christus, aan Wie alle macht gegeven is in
de hemel en op aarde, en Die tot de dove en stomme
gezegd heeft: “Ga uit van deze mens, en keer niet weer
tot hem terug”; ga weg van hier, en erken dat uw
kracht is teniet gedaan. Herinner u Hem Die u eens in
de kudde zwijnen liet varen. Vrees God, op Wiens
bevel de aarde gegrondvest is boven de wateren; Die
de hemelen geschapen en de bergen in heel hun geweldige massa heeft opgericht; Die de dalen lief’lijk heeft
gemaakt en het krachteloze zand tot grens gesteld
heeft aan de woedende zee; Die de bergen doet roken
door Zijn aanraking; Die Zich met licht bekleed als
met een gewaad; Die de hemelen als een tent heeft uitgespreid; en Die daarboven de wateren verzamelt om
de aarde te besproeien.
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Ga uit en ga heen van deze dopeling, die tot de verlichting wordt voorbereid; door het verlossend lijden van
onze Heer Jezus Christus, door Zijn kostbaar lichaam
en bloed, en door Zijn ontzagwekkende wederkomst,
wanneer Hij komt om heel de aarde te oordelen; en u,
met de uwen, terug te drijven in het vuur van de hel en
in de uiterste duisternis. Want de macht is aan Christus
onze God, met de Vader en de Heilige Geest, nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

het

DerDe

exorcisMe

D Laat ons bidden tot de Heer.
L Heer, ontferm U.
P Heer Sabaoth, God van Israël, Gij die alle ziekten en
gebreken geneest: zie neer op Uw dienaar/dienares
(N.N.). Doorvors en onderzoek hem/haar, drijf de
onreine geesten uit, en reinig het werk van Uw handen. Maak gebruik van Uw alles overheersende macht,
en doe hem/haar zegevieren over het boze in zichzelf,
en over de slechte geesten. Schenk hem/haar Uw
genade om ingewijd te worden in Uw onsterfelijke,
hemelse Mysteriën, zodat hij/zij de lof moge opzenden
tot U: de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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gebeD van

De

bezegeling

D Laat ons bidden tot de Heer.
L Heer, ontferm U.
P Eeuwig Zijnde, Heerser, Heer die de mens geformeerd
hebt naar Uw icoon en gelijkenis. Gij hebt in hem neergelegd de aanleg voor het eeuwig leven. Ook toen de
mens in zonde gevallen was, hebt Gij hem niet versmaad, maar door de Menswording van Uw Christus
hebt Gij aan de wereld verlossing gebracht. Verlos nu
ook dit schepsel uit de slavernij van de vijand, en neem
hem/haar op in Uw hemels koninkrijk. Open de ogen
van zijn/haar verstand, opdat daarin moge opgaan het
licht van Uw Evangelie. Geef hem/haar als metgezel op
zijn/haar levensweg Uw stralende engel, om hem/haar
te ontrukken aan alle hinderlagen van de boze.
De priester ademt driemaal over voorhoofd, mond en borst en zegt:

P Verdrijf uit hem/haar elke boze, onreine geest die zich in
zijn/haar hart verborgen en genesteld heeft; (3x)

de geest van bedrog, de geest van boosheid, de geest
van afgoderij en alle hebzucht, de geest van leugen en
alle onreinheid. Maar maak hem/haar tot een deel van
de heilige kudde van Uw Christus; tot een kostbaar lid
van Uw mystiek Lichaam; tot kind van het Licht; en tot
erfgenaam van Uw koninkrijk. Doe hem/haar leven
volgens Uw geboden, om het zegel ongeschonden te
bewaren, en het bruiloftskleed onbevlekt; en daardoor
deel te krijgen aan de zaligheid van de heiligen in Uw
koninkrijk.
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Door de genade en de barmhartigheid en de mensenliefde van Uw eniggeboren Zoon, met Wie Gij gezegend zijt, evenals Uw Heilige, goede en levendmakende Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen,
Amen.
De priester wendt de ontklede, blootsvoetse en met de handen opgeheven dopeling naar het westen en zegt, drie keer:

P Verzaakt gij de satan? En al zijn werken? En heel zijn
aanbidding? En al zijn engelen? En al zijn pracht?(3x)
En de katechumeen, of de peetouder van het kind, antwoordt telkens:

Ik verzaak.(3x)
En nadat dit driemaal gezegd is, vraagt de priester drie keer aan de
dopeling:

P Hebt ge de boze verzaakt?(3x)
En de katechumeen, of de peetouder van het kind, antwoordt telkens:

Ik heb hem verzaakt.(3x)
En nadat dit drie keer gezegd is, zegt de priester:

P Blaas, en spuw hem dan uit!
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En nadat de dopeling dit gedaan heeft, wendt de priester de dopeling
naar het oosten, de dopeling laat de handen zakken. En de priester
zegt, driemaal:

P Sluit ge u bij Christus aan?(3x)
En de katechumeen, of de peetouder van het kind, antwoordt telkens:

Ik sluit me bij Hem aan.(3x)
En weer zegt de priester drie keer:

P Hebt ge u bij Christus aangesloten?(3x)
En de katechumeen, of de peetouder van het kind, antwoordt telkens:

Ik heb mij bij Hem aangesloten.(3x)
P En gelooft ge in Hem?
En de katechumeen, of de peetouder van het kind, antwoordt:

Ik geloof in Hem, als mijn Koning en God.
En de katechumeen, of de peetouder van het kind, zegt:

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al het zichtbare en onzichtbare.
En in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen.
Licht uit Licht, ware God uit de ware God,
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geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader;
en door Wie alles geworden is.
Die om ons mensen en om onze verlossing uit de hemel
is nedergedaald en vlees heeft aangenomen door de
Heilige Geest uit de Maagd Maria, en Mens geworden is.
Die voor ons onder Pontius Pilatus gekruisigd is,
geleden heeft en begraven is,
Die opgestaan is op de derde dag volgens de Schriften,
Die opgevaren is ten hemel,
en zetelt aan de rechterhand van de Vader.
Die zal wederkomen in heerlijkheid,
om levenden en doden te oordelen,
en aan Wiens Rijk geen einde zal zijn.
En in de Heilige Geest, Heer en Levendmaker,
Die uitgaat van de Vader;
Die aanbeden en verheerlijkt wordt
te samen met de Vader en de Zoon;
Die door de profeten gesproken heeft.
In één heilige, katholieke en apostolische Kerk;
Ik belijd één doop tot vergeving van zonden;
Ik verwacht de opstanding van de doden,
en het leven van de komende eeuwigheid.
Amen.
En na de geloofsbelijdenis vraagt de priester nogmaals drie keer:

P Hebt ge u bij Christus aangesloten? (3x) enz. driemaal
wordt dit geheel herhaald, [tot en met de geloofsbelijdenis] en
dan tot slot vraagt hij:
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P Hebt ge u bij Christus aangesloten? (3x)
En de katechumeen, of de peetouder van het kind, antwoordt telkens:

Ik heb mij bij Hem aangesloten. (3x)
P Aanbid Hem dan.
De katechumeen, of de peetouder van het kind, knielt neer en antwoordt :

Ik aanbid de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest: de eenwezenlijke en ondeelbare
Drievuldigheid.

L Amen.
D Laat ons bidden tot de Heer.
L Heer, ontferm U.
P Gezegend zij onze God, Die wil dat alle mensen verlost worden en tot de waarheid komen, nu en altijd en
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
en het gebed:

P Heer, onze God en Meester, roep uw dienaar/dienares
(N.N.) tot de heilige verlichting, en schenk hem/haar
de genade van de heilige doop.
Ontdoe hem/haar van de oude mens; vernieuw
hem/haar tot het eeuwige leven; vervul hem/haar met
de kracht van Uw Heilige Geest. Laat hem/haar één
worden met Uw Christus, zodat hij/zij geen kind meer
is van het vlees, maar een kind van Uw koninkrijk.
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Door het welbehagen en de genade van Uw eniggeboren Zoon, met Wie Gij gezegend zijt, samen met Uw
alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
WegzenDing
P Eer aan U, God, onze hoop, eer aan U.
D Eer... Nu en... Heer, ontferm U(3x). Vader, zegen.
P Dat Christus onze ware God,
Die omwille van onze verlossing
door Johannes in de Jordaan gedoopt is,
Zich over ons ontferme en ons redde;
door de voorspraak van Zijn ongerepte Moeder;
van de geëerde, roemrijke profeet, voorloper en doper
Johannes,
van de heilige, roemrijke en alomgeprezen apostelen;
van de heilige (...) van wie de nieuwverlichte de naam
gekregen heeft
en van alle heiligen,
want Hij is goed en menslievend.
L Amen.

P Door de gebeden van onze heilige vaders,
Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons.
L Amen.
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❖ De

Dienst

❖ Doop
van
De❖heilige

Doop ❖

De priester bekleedt zich met witte gewaden. Allen dragen brandende kaarsen. De priester wierookt rondom het
doopbekken. Nadat hij het wierookvat afgegeven heeft,
buigt hij.
D Zegen, heer!
P Gezegend is het koninkrijk van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
D Laat ons in vrede bidden tot de Heer.
K Heer, ontferm U. (Na iedere bede)
D Om de vrede van boven en de redding van onze zielen
bidden wij de Heer.
Om vrede voor de gehele wereld, standvastigheid van
de heilige kerken Gods en eenheid van allen, bidden
wij de Heer.
Voor dit heilig Godshuis en voor hen die er met geloof,
eerbied en vreze Gods binnentreden, bidden wij de
Heer.
Voor onze aartsbisschop (...), de eerbiedwaardige
priesters, de diakens in Christus, alle geestelijken en
het volk, bidden wij de Heer.
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Dat dit water geheiligd moge worden door de kracht,
de werking en de nederdaling van de Heilige Geest,
bidden wij de Heer.
Dat dit water de verlossingsgenade en de zegen van de
Jordaan moge verkrijgen, bidden wij de Heer.
Dat op dit water nederdale de reinigende kracht van de
bovenwezenlijke Drieëenheid, bidden wij de Heer.
Dat wij verlicht mogen worden door het Licht der kennis en der vroomheid, door de nederdaling van de
Heilige Geest, bidden wij de Heer.
Dat dit water moge dienen tot het verijdelen van de
kwade bedoelingen van al onze zichtbare en onzichtbare vijanden, bidden wij de Heer.
Dat wie in dit water gedoopt wordt, deel moge krijgen
aan het onvergankelijk koninkrijk, bidden wij de Heer.
Voor hem/haar die nu komt tot de heilige verlichting
en voor zijn/haar heil, bidden wij de Heer.
Dat hij/zij moge worden een kind van het licht en erfgenaam van de eeuwige goederen, bidden wij de Heer.
Dat hij/zij ingeplant worde in de gemeenschap met de
dood en de opstanding van Christus, onze God, bidden
wij de Heer.
Dat hij/zij het kleed van de doop, en het onderpand van
de Geest onbevlekt moge bewaren tot de dag van de
wederkomst van Christus onze God, bidden wij de
Heer.
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Dat dit water hem/haar moge worden tot het bad der
wedergeboorte, tot vergeving der zonden en tot kleed
der onbederflijkheid, bidden wij de Heer.
Dat God de Heer de stem van ons smeken moge verhoren, bidden wij de Heer.
Dat hij/zij en wij bevrijd worden van alle verdrukking,
toorn, gevaar en nood, bidden wij de Heer.
Help en red ons, ontferm U en bescherm ons, o God,
door Uw genade.
Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorierijke
Vrouwe, de Moeder Gods en altijd Maagd Maria met
alle heiligen indachtig, laten wij onszelf, elkaar en
geheel ons leven toevertrouwen aan Christus onze God.
K Aan U, o Heer.
terwijl de diaken de litanie zegt, zegt de priester zacht
het volgende gebeD
P Barmhartige en genadige God, Die de harten en nieren
van de mensen doorgrondt, en Die alle geheimen van
de mensen kent, omdat voor U niets verborgen is,
omdat alles voor U openligt. Gij weet wat in mij leeft.
Verafschuw mij niet en wendt Uw aangezicht niet van
mij af, maar vergeef mij mijn zonden, overtredingen
en ongerechtigheden, in dit uur van het grote mysterie.
Was mij van mijn onreinheid, en heilig mij geheel en
al door Uw geestelijke kracht, opdat ik, terwijl ik
- 21 -
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anderen de vrijheid verkondig en het volkomen geloof
overdraag, niet zelf verloren moge gaan. Meester,
alleen goede vriend der mensen, zend mij Uw kracht
uit den hoge, en sterk mij voor het dienstwerk van dit
groot en hemels mysterie; en doe Uw Christus gestalte aannemen in deze dopeling. Bouw hem/haar op de
grondslag van Uw apostelen en profeten. Ent
hem/haar als rank aan de wijnstok van de waarheid in
Uw heilige, katholieke en apostolische kerk. Laat
hem/haar steeds toenemen in levend geloof, opdat ook
door hem/haar verheerlijkt moge worden Uw alheilige
Naam: van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
N.B.Dit bovenstaande gebed zegt hij zacht in zichzelf,
zonder uitroep en ook het -amen- zegt hij zacht.
Het volgende gebed zegt hij luid:
het

gebeD

van De WijDing van het DoopWater

Groot zijt Gij , o Heer en heerlijk zijn uw werken,
en niemand is in staat uw wonderen te bezingen. (3x)
Want door uw wil hebt Gij alles uit het niets
tot het zijn geroepen. Door uw macht houdt Gij heel
de schepping in stand, en door uw voorzienigheid
bestuurt Gij de wereld. Gij hebt uit de vier elementen
heel de schepping samengesteld, en met de vier jaargetijden kroont Gij de krans van het jaar. Voor U beven
- 22 -
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de geestelijke machten en voor U zingt de zon, U verheerlijkt de maan, en tot U smeken de sterren. Aan U
gehoorzaamt het licht en voor U sidderen de afgronden. U dienen de bronnen, en de hemel hebt Gij uitgespannen als een tent. Gij bevestigt de aarde op de wateren, Gij hebt de zee door zand omringd en daarover de
lucht uitgebreid om ons te doen ademen. De machten
der engelen dienen U, en de koren der aartsengelen
aanbidden U. De cherubijnen vol ogen, en de serafijnen met zes vleugels die rond U staan,bedekken het
gelaat uit vreze voor uw ontoegankelijke heerlijkheid.
Want Gij, de eeuwige, oneindige en onuitsprekelijke
God, zijt op de aarde gekomen in de gedaante van een
slaaf, in de gelijkenis der mensen. Want in uw barmhartigheid, Heer, wildet Gij niet verdragen te zien hoe
het menselijk geslacht door de duivel gekweld werd,
maar Gij zijt neergedaald en hebt ons gered. Wij belijden de genade, we verkondigen de barmhartigheid, we
verbergen de weldaad niet.Gij hebt het zaad van onze
natuur vrijgekocht. Door uw geboorte hebt Gij de
maagdelijke schoot geheiligd. Heel de schepping zong
bij uw komst. Want Gij, onze God, zijt op de aarde verschenen, en Gij hebt geleefd onder de mensen. Gij
hebt de wateren der Jordaan geheiligd door uit de
hemel uw alheilige Geest te zenden, en Gij hebt de
kop van de draak verpletterd.
Gij dus, o Koning en Mensenvriend, kom nu ook door de
uitstorting van uw Heilige Geest, en heilig dit water. (3x)
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En schenk het de genade der verlossing en de zegen van
de Jordaan. Maak het tot een bron van onbederfelijkheid en een gave van heiliging; tot vergeving van zonden, genezing van ziekten, en val der demonen. Geef
dat het onaantastbaar is voor de vijandelijke machten,
maar vervuld van de kracht van de engelen. Want Uw
wonderbare, heerlijke, en de vijanden verschrikkende
Naam, o Heer, heb ik daarover afgeroepen.
de priester maakt drie keer het teken van het kruis over
het water, door erover te ademen, zeggend:
P

+ Moge door dit kruisteken verpletterd worden
alle vijandig krachten. (3x)
Wij bidden U, Heer, verjaag alle vijandige krachten,
en sta niet toe dat een geest van twijfel of van
gemoedsverwarring met deze dopeling in het water
neerdaalt. Meester van het heelal, maak dit water tot
water van Verlossing, tot water van genezing, dat de
geest rein maakt en de boeien van de zonden verbreekt, dat de overtredingen vergeeft en de ziel verlicht. Maakt het tot het bad van de wedergeboorte,
tot vernieuwing van de geest, tot genadegeschenk
van het kindschap, tot het kleed van de onbederfelijkheid en tot Bron des Levens. Gij Heer hebt
immers gezegd: “Wast u, wordt rein, en doet het
kwaad weg uit uw ziel”. Vanuit den hoge hebt Gij
ons de wedergeboorte geschonken, door het Water
en de Geest. Heer, verschijn over dit water, en geef
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dat wie daarin gedoopt wordt, opnieuw geschapen
moge worden door het afleggen van de oude mens
die bedorven is, en door het aandoen van de nieuwe
mens, die vernieuwd is naar de icoon van zijn
Schepper. Moge deze dopeling, die ingeplant is in de
gelijkenis van Uw dood, ook deelhebben aan Uw
opstanding. Moge hij/zij de gave van Uw Heilige
Geest bewaren en het onderpand van de genade vermeerderen, om de hemelse kampprijs te behalen en
zo geteld te worden bij de eerstgeborenen die ingeschreven zijn in het koninkrijk: in U, onze God en
Heer Jezus Christus. Want U komt toe de heerlijkheid, de macht, de eer en de aanbidding, evenals aan
Uw beginloze Vader, en aan Uw alheilige, goede en
levendmakende Geest, nu en altijd en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

De

WijDing van De olie

P

Vrede zij u allen.

K

En met uw geest.

P

Buigt uw hoofd voor de Heer.

K

Voor U, o Heer.

De priester ademt driemaal over het olievat, dat de diaken vasthoudt, en maakt drie keer het kruisteken erover.
D Laat ons bidden tot de Heer.
K Heer ontferm U.
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P

K

Meester, Heer, God van onze vaderen, Gij hebt tot
Noach in de ark een duif gezonden met een olijftak,
als zinnebeeld van verzoening en redding uit de
zondvloed. Daardoor hebt Gij voorafgebeeld het
mysterie van de genade, dat Gij verbonden hebt aan
de vrucht van de olijfboom, om Uw heilige mysteriën te vervullen. Zegen ook deze olie met de kracht
en de werkzaamheid van de Heilige Geest die erover
neerdaalt. Maak deze olie tot balsem van de onbederfelijkheid, tot wapen van gerechtigheid, tot vernieuwing van ziel en lichaam, tot afweer van de
inwerking van de duivel, en tot bevrijding van alle
kwaad voor hen die ermee worden gezalfd.
Tot eer van U, en van Uw eniggeboren Zoon, en van
Uw alheilige, goede en levendmakende Geest; nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

D

Laat ons aandachtig zijn.

De priester giet de gewijde olie kruisgewijs in het water,
terwijl hij, samen met volk, zingt Alleluja (3x)
en daarna roept hij luid:
P
K

Geloofd zij God, Die heiligt en verlicht iedere mens
die in de wereld komt, nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen.
Amen.
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Nu wordt de dopeling gebracht. De priester neemt van de
olie en maakt het kruisteken op het voorhoofd, de borst en
tussen de schouderbladen, terwijl hij zegt:
P

Gezalfd wordt de dienaar/dienares Gods (N.N.) met
de olie der vreugde: in de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest. Amen

en terwijl hij op de borst en op de rug tussen de schouderbladen het kruisteken maakt, zegt hij:
P

Tot genezing van ziel en lichaam;

bij de oren:
P opdat hij/zij het geloof moge horen;
bij de voeten:
P opdat hij/zij moge wandelen in uw schreden;
bij de handen:
P Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd.
En nadat de peetouder het gehele lichaam gezalfd
heeft, doopt de priester de naar het oosten gekeerde
dopeling, rechtop in het water, terwijl hij zegt:
P

Gedoopt wordt de dienaar/dienares Gods (N.N.), in
de Naam van de Vader, amen, en van de Zoon, amen,
en van de Heilige Geest, amen. en bij iedere aanroeping dompelt hij de dopeling onder water en heft
hem/haar weer op.
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Aansluitend ontvangt de peetouder de dopeling in
zijn uitgestrekte armen, met een wit handdoek.
De priester wast zijn handen en zingt met het volk:
psalM 31
Gelukzalig zijn zij, van wie de overtredingen zijn vergeven,
en van wie de zonden zijn bedekt. (3x)
Gelukzalig de man aan wie de Heer de zonden niet toerekent,
en in wiens mond geen bedrog is.
Omdat ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
door mijn schreien heel de dag.
Want dag en nacht weegt uw hand zwaar op mij;
de scherpe doorn die mij steekt, drijft mij terug in mijn ellende.
Ik erken mijn overtredingen:
mijn zonden wil ik niet verbergen.
Ik zei: Ik zal tegen mijzelf mijn onrecht aan de Heer belijden;
dan zult Gij de boosheid van mijn hart vergeven.
Daarover moet ieder gewijde tot U bidden te rechter tijd;
dan zal de grote watervloed hem niet overstromen.
Gij zijt mijn toevlucht en mijn vreugde in de beproeving die mij
omgeeft; bevrijd mij van hen die mij hebben omsingeld.
Ik zal u begrip geven, u de weg leren die gij moet gaan;
Ik zal mijn ogen op u richten.
Wordt niet als een paard of een muildier zonder verstand,
die ge moet mennen met leidsel en bit als zij niet tot u komen.
Talrijk zijn de straffen voor de zondaar,
maar wie op de Heer vertrouwen, omringt Hij met genade.
Verblijd u in de Heer en juich, rechtvaardigen;
jubel allen die oprecht zijt van hart.
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Doop
M❖yronzalving ❖
❖ De Dienst van❖ De

D Laat ons bidden tot de Heer.
K Heer, ontferm U.
P Gezegend zijt Gij o Heer, God, Alheerser, Bron van
alle goed, Zon der gerechtigheid. Gij hebt het licht des
heils doen stralen over hen die in het duister waren,
door de komst van Uw eniggeboren Zoon, onze God.
Gij hebt ons de genadevolle reiniging geschonken in
de heilige doop en de goddelijke heiliging in de
levendmakende myron. Gij hebt deze dopeling doen
herboren worden uit water en Geest, en hem/haar vergiffenis geschonken voor al zijn/haar bewuste en
onbewuste zonden.
Meester, barmhartige Koning van het heelal, bezegel
hem/haar nu ook door de gave van Uw heilige
almachtige, aanbiddenswaardige Geest; en door het
ontvangen van het heilig Lichaam en het goddelijk
Bloed van Uw Christus.
Bewaar hem/haar in Uw heiligheid; bevestig
hem/haar in het orthodoxe geloof; maak hem/haar vrij
van alle aanvallen van de boze; schenk hem/haar de
heilbrengende vreze voor U; bewaar zijn/haar ziel in
onschuld en gerechtigheid; laat hem/haar U welgevallig zijn in woord en daad, opdat hij/zij een kind en erfgenaam moge worden van Uw hemels Rijk.
Want Gij zijt onze God, de God van barmhartigheid en
verlossing, en tot U zenden wij onze lof: tot de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Nu zalft de priester de dopeling met de heilige myron,
terwijl hij op voorhoofd, ogen, neusvleugels, mond,
oren, borst, handen en voeten het kruisteken maakt.
Daarbij zegt hij:
P Zegel der gave van de Heilige Geest. Amen.
dan bekleedt hij de dopeling en zegt:
P Bekleed wordt de dienaar/dienares Gods (N.N.) met
het gewaad der gerechtigheid: in de Naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

tropaar

toon

8

[hier evt. het geven van het kruis met de evt. de woorden: Wie mij wil navolgen ...en van de doopkaars, met evt. de woorden: Laat zo u licht schijnen...

De priester neemt de dopeling en de peetouder bij de
hand, zij gaan driemaal rond het doopbekken, terwijl
allen zingen:
K Gij allen, die in Christus zijt gedoopt, gij hebt u met Christus
bekleed, Alleluia.(3x) Eer ... Nu en ... Gij hebt u met Christus
bekleed. Alleluia.
D Met kracht.
K Met kracht. Gij allen, die in Christus zijt gedoopt, gij hebt u met
Christus bekleed, Alleluia.
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apostel-lezing
D

Laat ons aandachtig zijn.

proKiMen

toon 3

L De Heer is mijn licht en mijn Redder.
vers De Heer is de beschermer van mijn leven.
D Wijsheid.
L Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen (6, 3-11
D Laat ons aandachtig zijn.

roeders, wij allen die in Christus Jezus zijn gedoopt, zijn
in Zijn dood gedoopt. Wij zijn dus met Hem begraven
door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de
doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij
in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem
samengegroeid zijn, in de gelijkheid van Zijn dood, dan zullen
wij het ook zijn in de opstanding. Dit weten wij toch, dat onze
oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de
zonde tenietgedaan zou worden en wij niet langer slaaf van de
zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van
de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij
dat wij ook met Hem zullen leven. Want wij weten dat Christus,
nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heeft
geen macht meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is
Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn
leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook gij uzelf te
beschouwen als dood voor de zonde, en levend voor God in
Christus Jezus, onze Heer.
❖❖❖
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P

Vrede zij u, lezer.

L/K

Alleluja, alleluja, alleluja.

D

Wijsheid, staat recht!
Laat ons luisteren naar het heilig evangelie.

P+

Vrede zij u allen.

K

En met uw geest.

P

Lezing uit het heilig evangelie volgens Mattheüs

D

Laat ons aandachtig zijn.

evangelie-lezing

Mt § 116

Mt 28 : 16-20

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Matthéüs,

n die tijd trokken de elf leerlingen naar
Galilea, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden
zij Hem, maar sommigen twijfelden. Jezus kwam
naar hen toe en sprak tot hen zeggend: ‘Mij is
gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga
heen, maak alle volken tot Mijn leerlingen en
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest; en leer hun alles te onderhouden wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met u
alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’
❖❖❖
Amen.
K
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❖ De Dienst van De Myronzalving ❖

gebeDen

van De afWassing

P
K

Vrede zij u allen.
En met uw geest.

P
K

Buigen wij ons hoofd voor de Heer.
Voor u, o Heer.

D
K

Laat ons bidden tot de Heer.
Heer, ontferm U.
het

eerste gebeD

P Door de heilige doop hebt Gij aan Uw dienaar/dienares (N.N.) de vergeving der zonden geschonken, en de
genadegave van het leven van de wedergeboorte, o
Meester en Heer. Laat het licht van Uw aanschijn stralen in zijn/haar hart te allen tijde. Maak het schild van
zijn/haar geloof onoverwinnelijk voor de vijand. Laat
hem/haar het kleed der onbederfelijkheid, dat hij/zij
heeft aangedaan, rein en onbevlekt bewaren. Behoud
in hem/haar ongeschonden het zegel van de Heilige
Geest door Uw genade. Wees hem/haar en ons barmhartig volgens de overvloed van Uw barmhartigheid.
Want geloofd en verheerlijkt is Uw alomgeëerde en
hoogverheven Naam: van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
D
K

Laat ons bidden tot de Heer.
Heer, ontferm U.
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het tWeeDe

gebeD

P Meester, Heer onze God, door het doopbad schenkt
Gij de hemelse verlichting aan de dopelingen. Gij hebt
Uw nieuw-verlichte dienaar/dienares (N.N.) herboren
laten worden door water en Geest, en hem/haar vergeving geschonken van al zijn/haar bewuste en onbewuste zonden. Laat de kracht van Uw hand op
hem/haar rusten, en bewaar hem/haar door de macht
van Uw goedheid. Laat hem/haar het onderpand zonder schade bewaren, en maak hem/haar waardig voor
het eeuwige leven in Uw welbehagen. Want Gij zijt
onze heiliging, en tot U zenden wij de lof: tot de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Vrede zij u allen.
K En met uw geest.
P Buigen wij ons hoofd voor de Heer.
K Voor u, o Heer.
D Laat ons bidden tot de Heer.
K Heer, ontferm U.
het DerDe

gebeD (zacht)

P Deze dopeling, die bekleed is met U, onze God, buigt
samen met ons het hoofd voor U. Behoed hem/haar en
ons onoverwinnelijk tegen hen die ons zonder reden
haten, zodat wij aan het einde de onvergankelijke
overwinningskrans mogen ontvangen.
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Want aan U is het om barmhartig te zijn en ons te
verlossen, en tot U zenden wij onze lof: tot de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.
luid:

De priester maakt de gordel los en het wikkeldoek, bindt
de einden tezamen, maakt ze vochtig met schoon water en
besprenkelt daarmee de dopeling, terwijl hij zegt:
P Gij zijt gerechtvaardigd, ge zijt verlicht.
Dan neemt de priester een een nieuwe, in water gedrenkte spons of watten en wast daarmee het gezicht, het hoofd,
de borst, en het overige dat gezalfd is af, terwijl hij zegt:
P Gij zijt gedoopt, ge zijt verlicht, ge zijt met myron
gezalfd, ge zijt geheiligd, ge zijt gewassen, in de Naam
van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.

gebeD van

De

Kruinschering

D Laat ons bidden tot de Heer.
K Heer, ontferm U.
P Meester, Heer onze God, Gij hebt de mens waardig
geacht Uw icoon te zijn. Gij hebt hem een welgevormd lichaam geschonken om dienaar te zijn van zijn
redelijke ziel. Boven het lichaam hebt Gij het hoofd
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gesteld, en daarbinnen bijna alle zintuigen een plaats
gegeven, zonder dat deze elkaar hinderen. Om dit
hoofd te beschutten, hebt Gij het met haar bedekt. Zijn
lichaam hebt Gij van kundige ledematen voorzien,
opdat hij/zij daarvoor U, de onovertroffen
Bouwmeester, zou danken. Meester, door het vat van
Uw uitverkiezing, de apostel Paulus, hebt Gij geboden
dat alles wat wij doen, tot Uw eer behoort te geschieden. Zegen daarom deze dienaar/dienares (N.N.) die
zich het haar laat besnijden, samen met zijn/haar
doopouders. Onderricht hen in Uw geboden, zodat zij
doen wat U welgevallig is. Want Gij zijt een barmhartige en menslievende God, en tot U zenden wij onze
lof: tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en
altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.
P Vrede zij u allen.
K En met uw geest.
P Buigen wij ons hoofd voor de Heer.
K Voor u, o Heer.
D Laat ons bidden tot de Heer.
K Heer, ontferm U.
De priester houdt zijn rechterhand boven het hoofd van
de dopeling en zegt:
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P Heer onze God, Gij heiligt hen die in U geloven, door
de volheid der genade van het doopbad. Zegen deze
dopeling, en laat Uw zegen neerdalen op zijn/haar
hoofd.
Gij hebt koning David gezegend door Uw profeet
Samuel. Zegen ook het hoofd van uw dienaar/dienares (N.N.) door mijn hand, al ben ik een zondaar. Kom
over hem/haar door Uw Heilige Geest, zodat hij/zij
mag toenemen in jaren en welbehagen bij God en de
mensen, en het geluk van Jeruzalem moge zien, alle
dagen van zijn/haar leven.
Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding,
Vader, Zoon, en Heilige Geest, nu en altijd, en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
De priester knipt kruisgewijs wat haar weg van de dopeling en zegt:
P Geschoren wordt het hoofdhaar van de dienaar/dienares (N.N.) in de Naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
K Amen.

Korte

DringenDe litanie

D Ontferm U over ons, o God, volgens Uw grote ontferming, wij bidden U, verhoor ons en ontferm U.
K Heer, ontferm U. (3x)
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D Ook bidden wij om ontferming, leven, vrede, gezondheid, redding voor uw dienaar/dienares, de nieuwverlichte (N.N.) , de doopouders (N.N.) en heel het rondomstaande volk.
K Heer, ontferm U. (3x)
P Want Gij zijt een ontfermende en menslievende God en
tot U zenden wij onze lof, tot de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
L Amen.
WegzenDing
P Eer aan U, Christus God, onze hoop, eer aan U.
D Eer... Nu en... Heer, ontferm U(3x). Vader, zegen.
P Dat Christus onze ware God
Die omwille van onze verlossing
door Johannes in de Jordaan gedoopt is,
Zich over ons ontferme en ons redde,
door de voorspraak van Zijn ongerepte Moeder,
van de geëerde, roemrijke profeet, voorloper en doper
Johannes,
van de heilige, roemrijke en alomgeprezen apostelen,
van de heilige (...) van wie de nieuwverlichte de naam
gekregen heeft en van alle heiligen,
want Hij is goed en menslievend.
L Amen.

P Door de gebeden van onze heilige vaders,
Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons.
L Amen.
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