VRAAG NAAR ENGAGEMENT VAN DE OUDERS
De ouders kunnen ook zelf een tekst voorlezen. Hier volgen zeven voorbeelden.
1.
...(naam kind) , we willen proberen voor jou een goede vader en lieve moeder te zijn en je
op te voeden in de geest van het evangelie. Wij beloven je ook trouw te blijven en je te
aanvaarden zoals je bent, wat de toekomst ook met zich meebrengen mag.

2.
...(naam kind) , wij kunnen van jou geen christen 'maken'. Wij kunnen alleen vóór jou
proberen zelf christen te zijn. Wij zullen ons best doen om van ons huis een thuis te
maken waarin jij mag worden wie je ten diepste bent. Een thuis waarin we proberen, met
vallen en opstaan, een stukje evangelie waar te maken.

3.
...(naam kind) : Wij willen proberen om goede ouders te zijn met tijd om te spelen, tijd om
te luisteren, met tijd om te praten in een sfeer die ruimte laat, zodat jij ook zelf leert kiezen.
Als papa en mama willen wij echt ons best doen om jou goed op te voeden en we beloven
om altijd achter hem/haar te staan, wat de toekomst ook brengt.
...(naam kind) : Wij willen je waarden meegeven waar we zelf ook in geloven :
vredelievendheid, rechtvaardigheid, eenvoud, echtheid, vergevensgezindheid,
engagement, en dankbaarheid, waarden die we van thuis uit meekregen en die we sterker
leerden ervaren langs de basisgroep en onze vele vrienden.
...(naam kind) : Wij bidden de Heer en vragen allen hier aanwezig ons hierbij te steunen
en te sterken in moeilijke momenten, zodat wij voor N kunnen zijn : duidelijke wegwijzers,
vriendelijke lichtbakens, enthousiaste christenen.

4.
Wij, mama en papa van ...(naam kind) , willen proberen, omwille van onze kinderen,
elkaar lief te hebben en te waarderen in goede en kwade dagen. Als wij vreugde aan
elkaar beleven, maar ook als wij in elkaar teleurgesteld worden.
Wij beloven onze kinderen te laten opgroeien in een sfeer van openheid, rechtvaardigheid
en waarachtigheid. Wij willen hen leren, zo goed als wij zelf kunnen, hoe ze echt gelukkig
kunnen worden.... door in vrede met mensen samen te leven, door zich belangeloos voor
anderen in te zetten, door te genieten van heel eenvoudige dingen... Wij willen hen
weerbaar maken om doorheen alles trouw te blijven aan de diepe evangelische waarden.
Wij beloven om tijd te maken om met elkaar te praten, om naar elkaars diepste
verlangens te luisteren, ook al komt misschien eens de dag dat wij hen te progressief
vinden en zij ons te ouderwets. Wij willen onze kinderen leren hoe liefde uiteindelijk het
laatste woord heeft, ook al zullen er bij ons misschien harde woorden vallen. Wij zullen
hen vertellen over die Jezus die zichzelf kon wegcijferen om aan anderen bevrijding te
brengen.
Dit alles beloven wij aan onze kinderen, heel bewust dat we de geest van Jezus nodig
hebben.

5.
...., we beloven je een thuis waar het goed is thuis te komen, waar je je welkom weet en
waar je veilig jezelf kan zijn. We zouden je graag alleen maar leuke momenten beloven,
maar wij en jij zijn slechts mensen en zullen fouten maken.
Maar we maken hier de keuze voor elkaar en beloven elkaar te blijven dragen door
vergeving. We zouden je graag onze waarden doorgeven, maar we beseffen dat die
waarden voorleven het enige is wat wij kunnen doen.
We beloven je de vrijheid te laten je eigen weg te gaan. Zo beloven we je ook Jezus te
leren kennen, vooral door onze levenshouding.
6.
Lieve ...(naam kind) , ik ben blij je mama te mogen zijn,
graag wil ik je beloven om er te zijn wanneer het nodig is,
dat je weet dat je bij mij terecht kan voor kleine en grote vragen.
Ik wil je echter niet te krampachtig vasthouden 1~,
zodat je stap voor stap je eigen levensweg kan bewandelen
en toch jezelf kan worden.
Samen met je papa wil ik zorg dragen voor jou,
in de geest van Jezus Christus,
zodat ons huis een thuis is waar je je steeds welkom mag voelen.
Lieve ...(naam kind) , ik ben heel gelukkig met je geboorte,
ik beloof je aandacht te schenken
en je je eigen persoonlijkheid te laten ontwikkelen.
Wanneer je opgroeit, wil ik voor jou een steun in de rug zijn,
iemand waarop je kunt terugvallen en aan wie je raad kunt vragen.
Ook wil ik je langzaam loslaten, je je eigen koers laten kiezen,
zodat je je eigen leven kan leiden.
Samen met mama,
en vertrouwend op Hem die zorg draagt voor ieder van ons,
wil ik je het goede in de wereld leren kennen.
7.
...(naam kind) :
Ik wil proberen samen met papa voor jou een ruimte te scheppen waar we in vreugde en
eenvoud dingen vinden om voor te leven. Waar je als kind tovenaars en feeën mag
kennen, want de werkelijkheid doet die al vlug genoeg verdwijnen. Een plaats waar er zon
is als het pijpestelen regent, waar we kunnen dromen en niet bang hoeven te zijn voor
morgen.
...(naam kind) :
Ik wil samen met mama je helpen leren
mensen te respecteren en je voor hen open te stellen.
Ik hoop dat je opgroeit in oprechtheid en bescheidenheid.
Dat je liever goedgelovig wordt dan wantrouwig,
liever zachtmoedig dan verbitterd,
liever onopgemerkt in je pogingen het goede te doen
dan een strever die niets ontziet.
We willen je daarin steunen met Gods hulp.
8.

Wij beloven jou om goede ouders te zijn met tijd om te spelen, tijd om te luisteren, met tijd
om te praten in een sfeer die ruimte laat zodat je zelf leert kiezen en kan groeien naar
volwassenheid. Als mama en papa willen we ons best doen om je een warme thuis te
geven, waar we in vreugde en eenvoud dingen vinden om voor te leven en waar andere
mensen welkom zijn. Een thuis waar je je veilig en welkom weet.
We willen jou het geloof en de inspiratie meegeven waar we zelf achter staan en je laten
voelen dat LIEFDE uiteindelijk het laatste woord heeft.
We vragen onze vrienden en familie om ons bij die taak te helpen.

VRAAG NAAR ENGAGEMENT VAN PETER EN METER
De klassieke formule loopt als volgt:
Priester :
Niet alleen de ouders hebben een taak tegenover 1~.
Ook jullie, peter en meter willen meewerken aan 6~ levensgeluk.
Jullie vertegenwoordigen de vele mensen die een rol zullen spelen in 6~ leven.
Willen jullie daarom op de volgende vraag antwoorden:
Peter en meter, beloven jullie dan een bijzondere belangstelling en zorg te schenken aan
jullie doopkind en mee te werken aan zijn/haar levensgeluk?
Peter en meter : JA, DAT BELOVEN WIJ.
Peter en meter kunnen met eigen woorden uitspreken waartoe zij zich verbinden, hoe zij
hun rol zien als peter en meter. Hier volgt een voorbeeld.
...(naam kind) , we willen aan je zijde staan
op je weg doorheen het leven.
Wij willen hoop zijn
als jij wanhoopt;
wij willen geloof zijn
als je het moeilijk hebt;
wij willen liefde zijn
als je verdriet kent of pijn.
Als meter en een peter vertegenwoordigen wij de mensen
die een rol zullen spelen in jouw leven.
We willen jou onze bijzondere zorg en aandacht schenken
en zo meewerken aan jouw geluk.
We willen aan je zijde staan als het goed gaat,
maar ook als het minder goed gaat.
We beloven .... en ...... bij te staan in hun moeilijke,
maar mooie taak van ..... opvoeding.
2
Wij beloven ons petekind
in vriendschap en in liefde bij te staan.
Wij beloven dat ............................
mag rekenen op onze bijzondere zorg en belangstelling.

Wij willen van harte meewerken
aan het geluk van ..........., alle dagen van ons leven.
3
Lieve ..........,
jij hebt een bijzonder plaatsje in ons hart,
we willen je zien groeien,
stap voor stap.
We willen open
staan voor jouw levenstocht, jouw ideeën en we
willen je graag gelukkig zien.
Maar we willen ook in je verdriet delen.
We willen een steun zijn als je het moeilijk hebt.
We geloven in jou.
Weet dat we er altijd voor je zullen zijn.
Onze deur en onze armen zullen altijd voor jou open staan.
4
We beloven je, ..........,
dat je een bijzondere plaats krijgt in ons hart.
We willen mee zorg dragen voor jou,
voor je geloof en je geluk.
We willen er voor je zijn als je ons nodig hebt
en hopen dat je altijd gelukkig mag zijn.
Welkom op deze wereld!
5
Wij mensen leven niet los van elkaar,
Niet los van verleden en toekomst, niet los van God.
Als peter en meter
plaatsen we ons in de rij van mensen die verbonden zijn met elkaar
en het voor elkaar opnemen.
We willen je peter en meter zijn en beloven je dat we met
je zullen meegaan in zorg, aandacht en liefde.

6
..., we willen je peter en meter zijn.
We zullen je een bijzondere plaats geven in ons hart
En je blijven geleiden al de dagen van ons leven
7
Als meter en peter willen we voor ons petekind
een wegwijzer zijn op de tocht naar het leven.
Want samen met de ouders voelen we ons verantwoordelijk
voor ons petekind.
Als meter en peter
dromen wij voor ons petekind en voor alle andere kinderen
een wereld die nooit donker is,
want donker is groot en kinderen zijn klein.

We dromen een wereld die nooit droef mag zijn,
want droefheid is oneindig diep en kinderen zijn klein.
We dromen een wereld die blije liefde is,
want liefde is het hart van God dat bij een kind wil zijn.
8
Wij willen je op onze manier graag helpen
het echte leven te ontdekken.
Wij willen met jou feestvieren op blije dagen,
en zullen je troosten en steunen in droevige tijden.
We willen er op onze manier voor zorgen
dat jij een gelukkig mens mag worden.
Wij willen je Jezus laten ontdekken als een mens om van te houden,
die goed doet waar hij komt.
die vriendschap en vrede om zich heen strooit,
die mensen echt geluk en leven laat proeven.
Wij willen ons best doen om jou te helpen ook zo’n mens te worden.
9
We zullen jullie omringen met genegenheid
zodat je zelf leert liefhebben.
We zullen jullie ook veel bemoedigen
zodat je in jezelf blijft geloven.
We zullen jullie eerlijk bejegenen
zodat je zelf ook rechtvaardig leert zijn.
We zullen mild zijn voor jullie
zodat je ook zorgzaam leert zijn voor anderen.
We zullen jullie doen opgroeien met kennis
zodat je zelf leert wijs te zijn.
Wij zullen jullie doen opgroeien met veel geduld
zodat je zelf ook leert verdraagzaam te zijn.
We zullen jullie doen opgroeien in blijheid
zodat je zelf de liefde en de
schoonheid zal vinden.
10
Als meter en peter
zijn wij er trots op een stukje van je leven te mogen uitmaken.
We zullen ons op onze manier inzetten
om je te laten opgroeien tot een blije mens.
We willen je graag helpen
een helpende hand te zijn.
We willen met jou feest vieren op blije dagen,
en zullen je troosten en steunen in droevige tijden.
Wij willen de vrijheid behoeden die je nodig hebt
om je vleugels uit te slaan.
We willen er zijn voor jou samen met je ouders,
zoals God er is voor ons als tochtgenoot en vriend

