Inspiratieteksten voor doopbelofte voor de ouders
1.
…………………………,
we willen een lieve moeder en een lieve vader
voor je zijn.
We beloven je trouw te blijven,
wat ook de toekomst brengen zal,
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.
We zullen je grootbrengen
in de geest van het evangelie
en beloven
je vrij te maken
om je eigen weg te gaan.
We willen altijd van je houden.

2.
……………………..,
we hebben nog niet de wijsheid van een lang leven.
Het lijkt alsof we zelf nog maar pas uit de startblokken zijn geschoten.
Toch willen we je beloven om
met de kennis die we hebben,
met de waarden die we nastreven,
met het geduld dat we opbrengen,
met de liefde de we koesteren
en met heel ons hart,
je te laten opgroeien om later je eigen weg te gaan.
We beloven er altijd voor je te zijn.

3.
Als je het ons zal vragen, ……………….
waarom we jou willen brengen in die stroom van Levend Water,
dan is ons antwoord:
dat je van God mag leven, ten volle, wie je bent.
Dat je elke dag meer en meer zou worden
zoals je bedoeld bent, goed in je lijf en zonder angst voor de mensen.
Dat je jezelf veel tijd en humor gunt,
zodat je bereikbaar bent voor de kleinen.
Dat je je laat raken door de schoonheid van Gods schepping
en door de kracht van het geschenk dat Liefde heet.
Vertrouw in het leven en vecht ervoor
zodat het wonder van gebroken en gedeeld brood,
het wonder van jezelf wordt.
Je ouders, omdat je het ons zal vragen.
4.
…, we willen voor jou
een goede vader en een lieve moeder zijn!
Wij willen voor jou zijn als levengevend water,
elke dag opnieuw.
Wij willen je zalven
met alles wat wij aan liefde in ons dragen.
Wij zullen voor jou een licht zijn op je levensweg,
in deze tijd, klaar en helder.
We zullen je trouw blijven, wat de toekomst ook brengen zal.

5.
……………………………,
je bent voor ons een stukje
van Gods schepping dat we in handen kregen
en met onze zorg willen omringen.
We willen jou zien groeien, zoeken en proberen
en je hierin begeleiden met eerbied
zonder je te kwetsen.
We willen je bevrijden uit angst
losmaken, op weg zetten en laten gaan.
We beloven je trouw te blijven,
wat de toekomst ook brengen zal.
We beloven je te leiden op de weg
van het geloof en je op te voeden
in de geest van het evangelie.

