Doopgedichten

Diech höbs get oet d'n Hiemel mètgenome
Diech höbs get oet d'n Hiemel mètgenome
diech höbs get vaan 'ne Ingel mètgebrach
dat zien veer estiech röstig ligks te slaope
dao in dien weegske midde in de nach
Veer hope tot estiech geis greuje
dat stökske Hiemel in diech blijf bestoon
en tot 't bitsje Paradies vaan bove
dien hiele leve mèt diech mèt zal goon
Dien Pap en Mam

Stukje hemel
Je hebt iets uit de hemel meegenomen
je hebt iets van een engel meegebracht
we zien het als je ligt te slapen
daar in je bedje midden in de nacht.
We hopen dat wanneer je zult gaan groeien
dat stukje hemel in je blijft bestaan
en dat dat beetje paradijs van boven
je hele leven met je mee zal gaan.

Belofte van Peter en Meter
Je hebt iemand nodig
Stil en oprecht
Die als het erop aankomt
Voor je bidt en voor je vecht
Pas als je iemand hebt
Die met je lacht en met je huilt
Dat is pas iemand
Die je voor niemand ruilt
Als je iemand hebt
Die alles met je deelt
vreugde en verdriet
één die nooit verveelt
als je iemand hebt
die al je zorgen heelt
weet je wat dat zeggen wil
weet je wat dat scheelt?
je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
in nood, voor goede raad
en misschien weten zij het beter
daarvan kun je zeggen:
dat zijn mijn peter en mijn meter

Wij wensen je twee stevige voeten
om door het leven te gaan.
Wij wensen je twee stevige handen
om anderen bij te staan.
Wij wensen je een mond om te lachen
met vrienden die vrolijk zijn,
maar ook om mensen te troosten
bij tegenspoed en pijn.
Wij wensen je twee heldere ogen
om te zien wat kwaad is of goed,
dan zul je altijd weten
de weg die je volgen moet.
Wij wensen je een liefdevol hart toe,
een hart dat mensen bemint,
maar bovenal heb je Gods zegen.
Word heel gelukkig, lief kind.
Papa en Mama

In je moeders schoot geweven
tot een wonder van bestaan
kwam jij in ons leven
dankbaar zeggen wij vandaag jouw naam.
Opnieuw mogen wij beleven
wat wij zien maar niet verstaan
welk een groot geheimenis
jong geboren leven is.
Aan een lange reis begonnen
die een levensloop beslaat
zul je door de wereld trekken
waarin veel kwaad bestaat.
Al vanaf je eerste schrede
bidden wij dat met jou gaat
Hij die ons geest en adem geeft
en ook jou geschapen heeft.
Hoeveel liefde wij ook geven
en hoe weerbaar je ook wordt
kwetsbaar zul je altijd blijven
mensenmacht schiet toch tekort.
Door de doop wordt je opgenomen
kind van Mensen, kind van God
in de kring hier om je heen.
Leven kun je niet alleen.

Nu je nog maar net op de wereld bent,
Ben je nog niet echt met liefde bekend.
Je weet nog niet wat en je weet nog niet hoe
Er komt enkel liefde naar je toe
Je hoeft niets te vragen, je wordt op handen gedragen.
Straks leer je zitten, kruipen en staan,
Je kijkt naar buiten, op je tenen voor het raam.
Van papa en mama hou je het meeste
En dan van je lieve speelgoedbeesten.
Je ziet een grote wereld opengaan,
Maar thuis blijft het vertrouwde wereldje bestaan.
Maar hoe groter de wereld opengaat,
Hoe kleiner je in deze wereld staat.
Daarin veranderen de mensen en dingen steeds,
En de beloofde gouden bergen het meest.
Maar in donker en diepte zul je merken
Dat steeds de liefde je zal sterken.
Want alles wat zonder liefde is,
Blijft altijd zonder betekenis.

Doopgebedje
Een kind is niet zomaar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.
Een kind is méér dan alleen iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is, dat niet, maar ik maak me sterk.
Zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.
Toon Hermans
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