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SPECIALE GEBOORTECEREMONIE 

Een speciale geboorteceremonie is een mooi alternatief voor een traditionele doop. Laat door 
middel van een mooie geboorteceremonie zien dat je van je kind houdt! Het is een ritueel voor de 
kinderen en voor de ouders. Dit houdt in dat je wel een zegening over het kind ontvangt, maar 
zonder religie. Heb je nog vragen over speciale geboorteceremonies? Ik heb de meeste vragen 
verzameld en hier op een rij gezet. 

1• Moet je een ceremoniespreker inhuren? 

Hoera een lief ventje/meisje! Vier een nieuwe levensfase met een ceremonie. Als de 
geboorteceremonie niet door een ceremoniespreker wordt geleid, vraag een familielid om als 
spreker op te treden. Willen de peetouders het woord voeren? Wanneer ze niet in staat zijn om je 
uit de brand te helpen, maak dan tijdig een afspraak met een ceremonieel celebrant. 

2 • Hoe kies je een goede locatie? 

Geboorteceremonie: hebben jullie de perfecte naam voor je baby gekozen? Wat als je je 
verjaardag niet wil vieren bij jou thuis? Creëer een nieuwe familietraditie een vier de geboorte 
van je kind. Moet de geboorteceremonie op een officiële locatie worden gehouden? Nee hoor, de 
welkomstceremonie kun je in de tuin of in een (indoor) speeltuin laten plaatsvinden. Of zoek een 
bijzondere onofficiële locatie voor de naamgevingsceremonie en welkomstfeest. 

3 • Hoe stel je een draaiboek/ceremonieboekje samen? 

Zijn jullie stiefouders geworden? Of hebben jullie een kind/kinderen geadopteerd? Een 
ceremonieboekje is onmisbaar en laat iedereen weten hoe de plechtigheid er uit zal zien. Samen 
met een overzichtelijk draaiboek voor jullie geboorteceremonie geeft het houvast op de dag. 
Maak een checklijst van belangrijke dingen zoals catering, versieringen, decoratie, muziek en 
entertainment. Het verwelkomen van je kind is een nieuw begin en mag worden gevierd.  

4 • Hoe zorg je voor een ruime tijdsplanning? 

Als niet-praktiserende christenen kun je het vergelijken met een doopplechtigheid of babynaam 
ceremonie, maar zonder religie. Komen jij en je partner uit een andere cultuur? Een 
geboorteceremonie ziet er heel anders uit. Jij wil het beste voor je kind, stiefkind, pleegkind of 
adopitiekind. Dus, alles mag! Om een goede start te maken zorg voor een ruime tijdsplanning. 
Door een duidelijke structuur en indeling in de ceremonie aan te brengen zul je meer plezier 
ervaren. 



 

5 • Is het dragen van speciale kleding verplicht? 

Een nieuw leven is geboren, wat een wonder!.Welke kleding hoor je te dragen bij een 
geboorteceremonie? De geboorte vieren van je kind gebeurt buiten een kerk of plaats van 
aanbidding. De gelegenheid om het kind (eren) te betrekken bij iedereen die jullie liefhebben. 

6 • Wanneer boek je een baby fotograaf? 

Belangrijke en spontane momenten die moet je vastleggen. Dus, leg de speciale babyceremonie 
vast voor het leven! Het is een mooi moment om familie bij elkaar te brengen en te koesteren. 
Daarnaast breng je naaste familieleden, broers en zussen op de hoogte van de geboorte van jullie 
kind. Boek tijdig babyfotografie, instrueer en overleg (met de fotograaf en de ceremoniespreker) 
de musthave foto's van de geboorteceremonie. 

7 • Moet je een speech gebruiken? 

Een celebrant of ceremoniespreker is vaak degene die een geboorteceremonie begeleidt, met een 
bijpassende script. Er zijn speciale speeches voor baby's. De inhoud van de toespraak bepaalt de 
volgorde van de geboorteceremonie. Dat geeft het een extra dimensie. De spreker zal op een 
unieke manier een prachtig verhaal vertolken. Het wordt een relaxte en verrassende sfeer. 

8 • Hoeveel liedjes kies je voor de ceremonie? 

Vind je het belangrijk dat jullie de naam en liefde voor het kind vieren? Het is echt een 
bijzondere toevoeging om (live) muziek te hebben op de geboorteceremonie. Denk aan 1 of 3 
kinderliedjes, soul klassiekers of instrumentale nummers. Maak het dan een speciale gelegenheid 
met muziek! It takes a village to raise a child. Een oud Afrikaans gezegde: er is een dorp nodig 
om een kind groot te brengen. bron: www.oudersenzo.nl  

9 • Kun je getuigen uitnodigen? 

Het is een babyceremonie met symbolische betekenissen en markeert een speciale gebeurtenis in 
jullie leven. Maar wist je dat een peetouder gelijk is aan een sponsor ? Wat is de rol van de 
sponsor? Een sponsor is in andere woordeneen peetoom of peettante en is (wettelijk) 
verantwoordelijk voor zijn/haar petekind. Dus, stuur iedereen die je liefhebt een uitnodiging. 

10 •   KHoe kies je de juiste peetouder (s) 

Kies een peetouder voor jullie allerliefste kleintje. Wat is de taak van deze persoon tijdens een 
onkerkelijke naamgevingsceremonie? Officieel gezegd, zijn ze de getuigen. Het is noodzakelijk 
iemand te vragen die betrokken is bij jullie en het kind ondersteunt. Ze zijn meer dan getuigen, ze 
vertegenwoordigen jullie. Daarom zullen ze ook aanwezig zijn bij de grote stappen die je kind in 
het leven zal zetten. Wil je meer weten over speciale geboorteceremonies? Lees 
geboorteceremonie voor het vieren van je kind. 

 


