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Doopvont en wijwater
Levend water

N

Nieuw leven

D

I

n veel kerken is een doopkapel te vinden nabij de ingang van de kerk.
Door het sacrament van de doop met water (begieting) wordt iemand
opgenomen in de Kerk, treedt iemand binnen in de geloofsgemeenschap, krijgt iemand deel aan het nieuwe leven van Christus: de kiem van het
eeuwig leven.

D

oor het water van het doopsel wordt iemand
opgenomen in de Kerk en krijgt een mens deel
aan het nieuwe leven van Christus.

Het bakje met gewijd water bij de deur herinnert aan het
ontvangen doopsel.

I
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n de kerk is bij de ingang een waterbekken. Bij binnenkomst in een
kerkgebouw kunnen gedoopte mensen hun hand dopen in het water en
een kruisteken maken ter herinnering aan het doopsel dat ze eens
ontvangen hebben.

elkens opnieuw word je bij de kerkdeur middels het bekken met
water uitgenodigd om te beseffen dat je gedoopt bent tot kind van
God. Bij het uitgaan van de kerk herinnert het wijwaterbekken aan
de roeping van iedere christen om krachtens het doopsel God te dienen en
de naaste in Christus’ naam van dienst te zijn in het leven van alledag.

D
Doopvont

B

Het stenen of metalen bekken met doopwater wordt doopvont genoemd.
Het woord ‘vont’ komt van het Latijnse ‘fons’. Dat betekent bron.
Wanneer een doopvont achtkantig is, dan is dat bedoeld als verwijzing naar
de achtste ofwel eerste dag van de nieuwe week, de dag van de verrijzenis,
van het nieuwe leven van Christus. In het evangelie van Matteus wordt
verteld dat daags na de zevende dag van de sabbat, bij het aanbreken van de
eerste dag van de nieuwe week, Maria Magdalena en de andere Maria naar
het graf kwamen kijken en dat de engel tot de vrouwen zei: ‘Hij is niet hier.
Hij is verrezen’ (Mt. 28, 1-6).

Ingang

Het doopsel is de ingang naar het leven en het koninkrijk van God. In veel
kerken wordt tegenwoordig het doopsel gevierd in de ruimte bij het altaar.
Soms is daartoe het doopvont vooraan in de kerk geplaatst of er wordt een
aparte doopschaal gebruikt. Het doopsel betekent afwassing en vergeving van
zonde. Het doopsel is het eerste sacrament van het nieuwe verbond van God
en de mens. Christus heeft dit teken geschonken, opdat allen het leven
zouden hebben. Hij heeft het met de Blijde Boodschap, aan de Kerk toevertrouwd, toen Hij zijn apostelen de opdracht gaf: “Gaat en maakt alle volkeren
tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest” (Algemene inleiding van het dooprituaal nr. 3).
Bij het uitgieten van het water over het hoofd van de dopeling wordt daarom
gezegd: “Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.”

Besprenkeling

Kopje onder

Op bijzondere wijze is het doopsel,
als sacrament van nieuw leven in
Christus, verbonden met het
paasfeest, het feest van de verrijzenis
van de Heer.

Door heel het jaar vinden er in de
kerk doopvieringen plaats. Voorkeur
heeft dat de doop op zondag
gebeurt, op de dag van de verrijzenis,
de dag van het nieuwe leven van de
Heer. Immers, door het doopsel
wordt iemand verbonden met de
verrezen Heer. Bij de doop gaan we
in geloof ‘kopje onder’ in het water
van het doopsel om opnieuw
geboren te worden als leerlingen van
Christus.

Het is daarom dat in de paaswake
nieuw water wordt gezegend en de
aanwezigen in de kerk besprenkeld
worden met dat water als
herinnering aan hun doopsel.

K

Daarbij wordt de hernieuwing
van de doopbeloften door allen
uitgesproken, namelijk het
opnieuw afwijzen van alle kwaad
en het samen belijden van het
geloof in de Drieëne God:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Door het sacrament van het doopsel
krijgt een mens deel aan het eeuwig
leven van Christus, door reeds nu de
kiem ervan te ontvangen. Eenmaal
gedoopt kan een mens met Gods hulp
groeien in zijn gedoopte bestaan.

“Wij zijn nieuw geboren,
uit het water opgestaan!”

W

W

ij zijn nieuw
geboren, uit het
water opgestaan!

Gij wordt stem in onze oren,
licht voor onze voeten, weg
om op te gaan.
(Lied van het gedoopte bestaan,
Breda 2003)

Wij vragen U: laat door uw
Zoon de levenskracht van de
heilige Geest als een storm
over dit water gaan, zodat
allen die door de doop met
Christus zijn begraven ook
met Hem uit het graf zullen
opstaan en leven door
Christus onze Heer.
(Zegeningsgebed van het
doopwater)

Levensreis

G
D

e doopvont stond meestal achterin
de kerk opgesteld, niet ver van het
begin van het middenpad.

Dit middenpad symboliseert de levensreis van
de christen naar God: het was dan ook gepast
dat de doopvont aan het begin hiervan zou
staan.
(R. Taylor, symboliek in kerken en kathedralen)
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