
Living Water
Baptismal Song

So now you are born, child, like a dream, the world is tired of warfare and the winter is so still.
So now you are born, child, your first cry in this world, full of anguish, sorrow and defeat.

Child of man, long carried, so expected, all encompassing, more than we can comprehend,
more than ever we would have thought, could have yearned for, could have asked for.

This new gift and miracle is you.

And God gives you to the water. Water that breaks, water that flows, crystal water.
You will be baptized, you’ll be submerged for now and for later, wholesome water.

So you’ll live, for that is written, written in the water.

So here you are born, child, in this land, this town, we are prepared, yes, we have made room, just for you.
Trees, a yard to play in, the street. A home to live in. All of the marks of human life and love.

And God gives you to the water. Water that breaks, water that flows, crystal water.
You will be baptized, you’ll be submerged for now and for later, wholesome water.

So you’ll live, for that is written, written in the water.

Now you must used, child, to your name. The heritage and lineage from which you came and represent.
Then you will be safe, you will be chosen to live for Love, for that is whence you first have come.

And God gives you to the water. Water that breaks, water that flows, crystal water.
You will be baptized, you’ll be submerged for now and for later, wholesome water.

So you’ll live, for that is written, written in the water.
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Levend Water

Zo ben je geboren, in een roes.
Terwijld de aarde moe van oorlog en stil van winter is.

Zo ben je geboren, jouw eerste schreeuw in deze wereld.
Dat ben jij.

Mensenkind, daar ben je. Zo verwacht en zo gedragen.
Zo alles omvattend, meer dan wij, dan wij ons konden denken,

konden verlangen, konden vragen.
Dit geschenk, dit wonder, dat ben jij.

En God geeft jouw aan het water.
Water dat breekt, water dat stroomt, zuiver water.

Jij wordt gedoopt, jij wordt gedompeld.
Voor nu en voor later, veilig water.

Dat je leeft, want dat staat er geschreven, in het water:
Levend water.

Hier ben je geboren, in dit land, in deze stad.
Wij zijn voorbereid, hebben plaatsgemaakt voor jou.
De boom, de tuin, de straat, een huis om in te wonen,

als de bakens van een menselijke trouw.

En God geeft jouw aan het water.
Water dat breekt, water dat stroomt, zuiver water.

Jij wordt gedoopt, jij wordt gedompeld.
Voor nu en voor later, veilig water.

Dat je leeft, want dat staat er geschreven, in het water:
Levend water.

Dat je je nieuwe naam zult leren dragen,
de lijn van waaruit je bent geboren.

Dat je veilig zult zijn en uitverkoren.
Om te leven voor de Liefde,

want daar kom je ook vandaan.

En God geeft jouw aan het water.
Water dat breekt, water dat stroomt, zuiver water.

Jij wordt gedoopt, jij wordt gedompeld.
Voor nu en voor later, veilig water.

Dat je leeft, want dat staat er geschreven, in het water:
Levend water.

Stijn van der Loo
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