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Preek bij de fryske tsjinst 14 febrewaris 1993
Lêze: EXODUS 1 - 2, 10
Gemeente fan us Hear, Jezus Kristus,
Mozes yn in reiden kistke driuwend op it wetter fan de Nyl. It is in hast romantisch
beeld, dat wy foaral ek oerkrigen ha ut bernebibels en ferhalen. In romantisch ferhaal fan
de Hear, dy't redding jouwt.
Mar it is net romantisch, yn it begjin van dit twadde bibelboek. It is net in romantisch
geboorteferhaal. It is net in sêftmoedich ferhaal oar hebreeuwse frouen. Nee, by dit
gedielte ut'e bibel moatte wy sizze: It is de rauwe hurde realiteit.
I

Wat is de situaasje? De skriuwer herinnert us oan de belofte fan de Hear, dat de herbreërs
in grut folk wurde sille. Sa wie de belofte fan de Hear: In grut en machtig folk.
Mar dêr yn Egypte wie troch de tiid ien en oar feroare. Der wie in nije kening oantreden.
In kening, dy't Jozef net mear kend hie, stiet er dan sa moai. WYo ~inne.n4iLmi.slgen wol
wat fergelykje mei de lüje.amerikaanse president. Want ·p,fesident.~GlHHon hoecht totaal
gjin rekken te hálden mei de belofterf~tly'tsynfoargongermakke ha-t~-Hy kin in nije start
meltsJe.
_.'
. .
,.
En sa-wie. üek fO(lJ diz-zenije keFlingy-rr~~gypte.
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MaLdanJláld-de Jergeliking ekdaliks-op.Want yn de bibel giet it net oar de belofte fan
de vorige kening fan Egypte, nee, hjir giet it oer de belofte fan God. Dizze nije kening
hat Jozef net mear kend, en dizze nije kening mient dan ek, dat er die hebreërs behandelje
mei as fee.
Dizze nije farao behandelt syn slaven lykas fee. Wy witte allegear wol, as wy lêst hawwe
fan wespen, dan roeie wy it leafst alle wespen ut. No sa is it ek mei dizze farao.
Ja gemeente sa slim is it hjir. Niks gjin romantiek, niks gjin spa~ill1ende ferhalen mei in
happy end. Nee, in pogrom. Wy lêze hjir yn in pear wurden fan ÎI pogrom, sa't dy ,in de
twadde wereldoorlog ek foarkaam. Tink mar oan de razzia' s fan' _dutsers, tink mar oan
de pogrom yn Warschau. De hiele polityk fan de dutsers wie ien grutte pogrom.
In pogrom dat is koartsein: De fernietiging fan in folk, en dan foaral fan de mannen,
sadat er giin nije generatie mear ,~botên wurde ken.
r

,-

~\..:

En wy witte mar al te goed wat in pogrom is, want hjoed de dei is er in pogrom lykas doe
ynEgypte, en nou yn BesIfie'. En der wurd hjoerd de dei in protte praten oer wa't der de
skuld fan hat, fan al dat geweld. En dan sis ik: Alle panijen sille wol in diel fan de skuld
hawwe. Mar it minste wat er gebeure kin, dat is in pogrom. Want dermei is it iene folk
deroput om in oar folk te fernietigjen.
It is de hurde realiteit gemeente. Och ja, wy heare sa graach dy romantische kánt fan de
gie.t it ommers mei Kryst ek. Wy heare dan graachdat prachtige en leaflike
bibel.
.geboortferhaal, mar wy ferjitte tuskentroch dat der ek in pogrom wy, de utroeiingfan
lytse bern yn Betlehem~j.
.!_.

sa

En ek hjoed moat de romantiek mar thûs bliuwe.

It begiin fan Exodus liket in protte op it begiin fan it evangeelje, want ek hjir is sprake
fan de utroeiing fan lytse bern. De nije kening fan Egypte sjocht dat de hebreërs inder
daad machtig en talryk wurde, sa't de Hear dat sein hie. En de kening wol de groei fan
dit folk stilsette trroch de bern te fermoadzjen.
De kening sit fansels mei in grut probleem. Is soe ommers de koarste klap wêze om alle
mannen fan de herbeërs mar te fermoadzjen. Mar dat koe net, want dan siet de kening
sunder slaven. En as in kening gjin slaven hat, dan hat er gjin macht. As de farao gjin
slaven hie, dan hie syn eigen folk hurder wurkje moatten, en dat srurlmen se wol net pikke
fan de farao. Sa giet it hjoeddedei Olnmers ek. Wy litte it smoarche wurk graach oer oan
de oar. ElLa~dertemitt'"Üafen~birr1Telr~lÏa1rkr1Je~\~YKtitiek-Dv-epclitiek;
Mar litte wy mar werom gean nea de bibel, nei de wurden oer de beloften fan de Hear
oan syn folk. Wy hawwe sein; Belofte fan God häld kracht, ~n giet boppe de macht fan
!
keningen u t . '
Mar krekt omdat er sprake is van in ernstige situaasje, omd~t we midden yn in pogrom
sitte, derom moatte de hebreëers rinne op it kantsje fan'e wet.!
I

De wet dy't de nije kening fan Egypte utvaardige is klear e~ dudlik. Alle jongkjes dy't
geboren wurde moatte yn'e Nyl smiten wurde, sadat se net berIeeve. En de frouen dy't
hjir yn dit gedielte neamt wurde, dy frouen dy krûpe làns it k~ntsje fan dy nije wet fen de
kening fan Egypte.
I
Want we lêzedan dat in frou ut de stam Levy in lyts jongkje krige. En se koe him trije
moanne ferbergje, mar doe moest se de nije wet nijfolgje. En se wy gehoorsaam, en se
smite har jongkje yn de Nyl, mar dan wol yn in koarke, sadat er net daliks verdrinke soe.
Sadat er misskien in káns krige om te oerIeven. Ep dat wie der hoop fan de mem fan dit
jongkje.
It suske fan it jongkje giet in eintsje fierder stean om te sjen wat er gebeurd mei it koarke.

En we moatte feststelle, dat er yn dit gedielte einliks allinich mar frouen binne, dy;t in
rol spylje. Der komt gjin man oan te pas, seIs de farao wurd net neamt.
Want de folgende dy't yn it ferhaal neamt wurd is in dochter fan de farao. Dy hellet it
koarke mei it jongkje ut it wetter En hja krige begrutsjen mei him, stiet er dan.
It suske fan it jongkje seag dat en gong nei de dochter fan farao en se biedt oan, om in
frou ut de hebreërs te roppen, om it jongkje te fersoargen. De dochter fan farao fynt it
goed, en dan ropt it famke har mem, en dus de mem fan it jongkje, en sa is it jongkje dan

wer by syn mem.
En it wonderIike wat der dan gebeurd, dat is dat de dochter fan de farao dizze mem
bitellet foar de soarg foar it jongkje. Sa wonderlik binne Gods wegen, dat it jongkje ~
net stjerre sil oan honger of earmoed. Dêr, midden yn in moorddadige pogrom sjoche wy
dit gebeuren. En nei ferrin fan jierren bringt de mem it jongkje nei dieselde dochter fan
farao en dy adopteert him as it ware. En se neamt him Mozes, dat betsjut: Yn it egyp
tisch: soan, en yn it hebreeuws: Ut it wetter helle.
Farao moest ris witte, dat syn eigen dochter tsjin syn nije wetten yngong. Dat is it
wonderlike fan de kracht fan de Hear, dat midden yn in pogrom iets fan heil en redding

untstiet.
It is bekend, seIs fan de meest gewelddadige pogrom, dat er altyd minsken binne, dy't

oerleeft hawwe, dy't de werefq fertelle koenen fan de ferskrikkelijke gebeurtenissen.
, " "i ;'

Mar de werom-fraag bliuwt ek hjoed yn dit ferhaal oerein. Werom moat it folk Israël
altyd troch in pogrom, altyd troch moord en geweld hinne. Werom moatte bern stjerre?
Troch de willkeur fan it leven, troch de willkeur fan de macht fan minsken?
En wer is God? Wer is de Hear fan it leven? Wer is syn macht en kracht?
By dit ferhaal en by dat oare ferhaal oer de bernemoord yn Betlehem wurd ik I altyd
herinnere oan myn reis nei Jerusalem. Doe binne wy ek yn it park wêst der't allegear
monumenten steane, ta oantinken oan de oorlog en oan de holocaust. It meast yndrukwek
kende paviljoen dat is it paviljoen fan'e bern.
It is is oan de butenkant in grutte bult, en derut rize betonpealen, dy't ófbrutsen binne. It
is it symbool fan it ófbrutsen berneleven. ,': '
En ~.dan kin je yn it paviljoen gean, en dêr is it hielendal tsjuster. It is in Jomte der't je
op'e taast trochhinne moatte, maar it is ek in romte dy't folset is mei spitg;els. En yn'e
midden baarnt ien kerske, en dat iene kerske wurd tuzenden kear spiegel. En as je der
trochhinne rinne, dan wurde ûnderwylens ien foar ien de nammen opneamt fan de bern
dy't yn de concentrllasjekampen ombracht binne.
It duorret twa en in heal jier, foardat alle nammen opneamt binne. Ut dit bernepaviljoen
komt elk kapot wei. Trienen yn'e eagen. De waansin fan dit minskdom dringt ta je troch,
as je je realiseere wat wy bern oandogge. It kin nooit faak genög sein wurde: De haat
yn'e minsk is in duvels gefaar.
It is yn'e bibel hiel faak sa, dat it wurk fan God sichtber makke wurd yn lytse bern. We
slogge dat by Moses, by Jezus ek, mar ek by de soannen fan Jesaja, It wurk fan God wird
sichtber yn it libben fan in bern.
En de bern twinge us altyd wer, om by de rane fan de wet lans te gean.i IDe bern twinge
us, om begeanbere paden foar har te sykjen troch dit libben. Mar wy moatte goed witte
dat bern kwetsbaar binne. Bern hawwe giin ferwear. Se litte har deagewoon yn'e Nyl
smite, want se fertrouwe yn dy earste jieren mei in blyn fertrouwen op de alden.
Gemeente us ferantwurdelykheit is derom grut. Om it wurjk fan de Hear te herkennen, en
om de bern in libben te jaan, sa' t de Hear dat foar eagen hat.
'Marno, oan itein fandizze preek moatte wyüs óffreegje: Wat is it bliid boadskip, dat de
bibel us hjoed meijouwt? Wat is it boadskip foar de kommende wike, en foar us hiele
leven.
Dit soe msskien it evangeelje wêze kinne: Mozes yn syn koarke ferwiist us al nei Jezus
~yn::e:mbbe. It álde testamint ropt al oan it nije testamint.
Of misskien is dit wol it evangeelje fan dizze dei: Dat wy openij sjogge, dat it folk Israël
troch in lijdenswei hinnegie, en datctan tinke moatte oan de lijdenswei fan Kristus. En
dan kinne wy misskien it lijden yn us eigen libben better begripe.
It evangeelje soe ek wêze kinne: Wy meie net lige. En dan tink ik oan dy hebreese frouen
dy't lige by de fleet, om mar under de pogrom ut te kommen.Is dat misskien it evangeel
je? Do meist net lige.

Der binne noch mear mooglikheden: It evangeelje fan dizze is misskien wol, dat de Hear
op de beslissende momenten de machtige mannen butenspul set, en dat de frouen it wmk
fan de Hear voltooie.
Misskien moatte wy djipper grave. Misskien is dit noch te oppervlakkig. Soe dan it
evangeelje ut Exodus hjoed net wêze, dat it giet oer it wetter. Moses dat betsjut ommers:
Ut it wetter helle. En dan is it bliid boadskip, dat de Hear US leven rêde kin fan it wetter
fan de dea. En dan kinne wy tinke oan de Schelfzee, oan de Jordaan, oan it wetter fan de
zondvloed, en oan it wetter fan de doop.
As wy it sa opneame, dan is er hjoed in protte bliid boadskip foar de gemeente. Mar ik
liuw dat wy hieltyd as wy de bibel iepenslaan, sykje meie nij de betekenis fan in bibel
tekst foar us leven, mar ek foar us dea. Mei oare wurden: Wat seit de bibel hjoed oer
i
myn sterfutilreleV"èTI?
j
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En dan wiis ik noch ien kear op it 'slechte foarbyld: De farao fan Egypte. Dizze man wurd
yn syn dwaan en litten achter sitten troch de duvel. En syn handeljen is dan ek allinich
mar willekeur. In goeie kening wol it libben fan syn minsken behoedzje, mar dizze kening
seit: 'Is it in jonkje, meitsje it dea, is it in famke, lit it dan yn libben.' It is de folstrekte
willekeur.
Mar al folIe faker heare wy yn'e bibel, dat de Hear seIs syn belofte trou bliuwt. En we
hearrw dat Hy redding jouwt. Dat Hy in God is fan it leven.
Wy liuwe yn de Hear dy't seit: Ik bin it leven.
Mar as wy eerlijk binne, gemeente, dan moatte wy toch sizze, dat wy yn dit tydelike
leven folIe faker dwaande binne mei de fraag: Wat sil der gebeure as ik dea gean. En dat
wy us net mear öffreegje: Hoe mei ik leeve foar de Heare God.
Sa hat it yn de theologie ek hast altyd wêst. Grutte boeken binne skriuwn oer de dea, en
oer it eeuwig leven, en hoe't dat allegear wêze silo En dan komme wy der net ut. Want
wy treffe hieltyd wer de willekeur fan libben en dea.
Hawwe wy dan noch net goed heart it bliid boadskip fan it nije testamint, dat de dea
oerwoun is? Hawwe wy de wurden fan Jezus en letter fan Paulus net yn us hert sluten, dat
de dea gjin angst mear oanjaget, omdat Jezus de dea oerwoun hat? Binne wy dan ferjitten,
wat de bibe1 seit oer eeuwig l e v e n ? "
l i"~ ~
Noch ienkear wol ik dyt utspraak: fan Luther herhate~as"-ftY--8IJre.kt{)er it eeuwig leven.
-Ban-seit--hy: It eeuwig leven begjint as we foargoed yn gesprek reitsje mei us Skepper.
Dat betsjut, dat wy nou al diel hawwe oan it eeuwig libben! God hat syn soan joun sadat
wy eeuwig leven hawwe. En as wy dit beethàlde, dan is de dea net langer dat angstoanja
gende ein fan dit libben. Dan is it mar in oergong nei iets::ni;i:s::r
As wy fan herte liuwe wat it nije testamint us leart, dat de dea oerwoun is, en dat yn
Jezus in nij begjin makke is yn us fermidden, dan begripe wy hooplik ek, dat it evangeelje
fan dizze dei is: Hoe meie wy leeve?
En dan leare wy fan de frouen ut dit ferhaal, dat wy faaks op'e rane fan de wet rinne
moatte. Wy leare dat wy goed sjen moatte nei de bern, en hoe't it wmk fan God yn

harren te sjen is. Wy leare, dat wy stride moatte foar it bihàld fan it leven en fan de
skepping.
Jimme kenne wol dat beeld fan in mem dy't mei de bernewein deroplit is. Litte wy ussels
mar fegelykje mei dy lytse poppe yn de bernewein. Hy kin allinich mar omheech sjen. En
dan faIt syn eag op heit of mem, dy't him foamtbringt yn'e wereld.
Wat wy yn plak derfan meestal dogge, dat is dat wy net omheech sjogge, mar wy sjogge
foarut, en sjogge we de horizon, en dan begjinne we te filosoferen hoe't it achter dy
horizon wêze sil. En dan prate we elkoar bang, want gjinien wit krekt hoe't dêr wêze sil.
Sa binne wy faaks dwaande mei it ein fan alles.
Mar dan ferjitte wy om omheech te sjen. Om te sjen nei us Heit yn'e himel, dy't us it
libben jouwt, en dy't us foarutbringt yn it libben. Wy ferjitte sa faak, $t de belofte fan
de Hear in betrouwbare belofte is.
Dit is dan it evangeelje fan dizze dei: Wy hoeche net bang foamt te sjen, mar wy meie yn
fertrouwen omheech sjen nei us Hear en Hoeder, dy't it wurk fan syn hannen net farre lito
Misskien ha wy-dit-boadskipal sa_faak heart,enwite wy itnou wol.
Rinne by it kantsje fan de wet: Yn de Nyl smite!
Farao komt er net oan te pasl .Frouen fyne in paed: Libben!
Wy freegje: Hoe silÎ~wy
Israël: Hoe sille wy litJj~?
,
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Preek bij de doopdienst op 11 februari 1996 in de St. Vitus te Stiens
Schriftlezingen: EXODUS 2, 1-10 en MARKUS 10, 13-16
Gemeente van Jezus onze Heer,
Waarom worden eigenlijk geboorteverhalen verteld? Waarom worden bij de geboorte van
een kind mooie kaartjes gemaakt en wordt er feestelijk gegeten en gedronken? Waarom
komt er veel bezoek als een kind geboren wordt? En waar is eigenlijk al dat bezoek
gebleven, als er ziekte en zorgen zijn?
Een geboorteverhaal wordt verteld, omdat we uitzinnig blij zijn met het nieuwe leven.
Omdat we weten hoe kwetsbaar het leven is. En als dan je kind gezond ter wereld komt,
dan ben je blij en dat wil je laten zien ook.
En als er iemand geboren wordt dan is er veel belangstelling en veel bezoek, omdat men
blij is met het nieuwe leven, met een nieuw begin. Het is alsof we allemaal zelf willen
zien en voelen dat het leven sterk is.
Maar als er ziekte en zorgen zijn en conflicten, dan blijkt ineens, dat het bezoek het laat
afweten. Dan durven of willen mensen niet meer komen. Dan is de angst hun raadgever
geworden, en dan trekt men zich terug op z'n eigen eilandje.
Als de toekomst er goed uit ziet, dan zoeken mensen elkaar op, maar als de toekomst er
onzeker voor staat, dan kan dat mensen uit elkaar drijven.
Gemeente, ik raak er steeds dieper van overtuigd, dat wij geroepen zijn om elkaar ten
allen tijde op te zoeken, wat er ook gebeurd is, en hoe zeker of onzeker de toekomst ook
is. Want als wij elkaar blijven opzoeken, dan eren we God en dan eren wij het leven.
Mozes werd geboren in een onzekere tijd. De Egyptische Farao heerste met grote
willekeur, en hij wilde de groei van het joodse volk tegenhouden, door alle mannelijke
zuigelingen ter dood te laten brengen. En hoewel de moeder verrukt is, dat haar kind heel
gezond is, vreest ze het volgende ogenblik voor het leven van haar kind. Er wacht een
onzekere toekomst. Ze heeft wellicht overwogen om onder te duiken of te vluchten, maar
ze zouden haar hoe dan ook vinden en haar kind doden.
Hier worden wij nog eens met de neus op het feit gedrukt, dat het leven sterfelijk is. Een
kind dat ter wereld komt is vanaf datzelfde ogenblik bedreigt door de dood. En des te
groter wordt onze taak, om iedere dag dankbaar te zijn voor het leven en iedere dag
elkaar op te zoeken. Het is je taak om over je vooroordelen heen te stappen en de ander
de hand te reiken, want allemaal op je eigen eilandje blijven, daarvoor is het leven te
kostbaar.
Het leven is kostbaar in de ogen des Heren. Dat is ten diepste de blijde boodschap die we
ontvangeJl uit Exodus 2. Ik zeg wel eens: God heeft deze wereld niet tot in de laatste
komma en punt gepland, maar Hij heeft wel een plan met de wereld. En dat plan komt
duidelijk aan het licht in dit geboorteverhaal. Het is Gods plan dat het leven geleefd en
geëerd' wordt, en dat mensen samenleven, wat de toekomst brengen moge.
Het womfèrfijke verhaal van het kindje in het biezen mandje en de redding van dit kind
door zijn grootste vijand, de Farao, spreekt tot je verbeelding. In het bijzonder ook in

verband met de doop. Want Mozes wordt toevertrouwd aan het water van de Nijl, voor
Egypte een levensnoodzakelijke rivier. En dat heilige Nijlwater zal hem redden. Het water
is in de bijbel symbool voor het leven en voor de dood. En die symboliek vinden we hier
ook terug. Mozes is eigenlijk ten dode opgeschreven, maar zijn leven wordt op
wonderlijke wijze gered.
Het water is dikwijls het symbool voor de dood. Jezus loopt over het water, want Gods
liefde is sterker dan de dood. En straks bij de vlucht van het volk uit Egypte zal het water
van de Nijl wijken voor de mensen. Gods plan met onze wereld.
Het verhaal spreekt tot de verbeelding vanwege het verdriet dat we kunnen lezen in de
ogen van de moeder van Mozes. Je kind afstaan, terwijl je dat eigenlijk niet over je hart
kunt verkrijgen, dat is verschrikkelijk. En het doet ons denken aan moeders, die hun kind
moeten afstaan, het doet ons vandaag de dag denken aan ouders die hun kinderen
verstoten, om de meest belachelijke redenen, het doet ons denken aan al die bosnische
vrouwen die een kind kregen van een verkrachter. En het verdriet in al die ogen.
Weet je waarom geboorteverhalen steeds weer verteld worden? Vanwege al dat
onmetelijke verdriet. De verhalen van een nieuw begin tillen ons uit boven het verdriet,
we kunnen het even een beetje vergeten, en dan kunnen we weer verder.
Omdat er zoveel verdriet is in de wereld zendt God ons koningen. Echte koningen, met
een warm hart voor de mensen. Koningen zoals Mozes en David en Salomo en Johannes
de Doper en Jezus en al die andere getuigen van Gods liefde.
Mozes is eigenlijk een koning van twee werelden: De weelde van Egypte en het verdriet
van Israël. Hij is voor beiden in de wieg gelegd: Voor de deprimerende geur van het
slavenhuis en voor de welriekende manieren van het koningshuis. Mozes krijgt die
dubbele bestemming van God: Hij wordt in zijn leven herinnerd aan de ogen van zjjn
eerste moeder, wanneer hij de pijn ziet van mensen die vernederd worden, maar hij kijkt
ook met de ogen van zijn tweede moeder, en overdenkt de rijke mogelijkheden van macht.
Een verknipte geest, die nooit zeker weet waar Hij bij hoort. Een verknipte geest, die zijn
huwelijk ziet stranden, een verknipte geest, aangeraakt door heilige Geest, zodat Hij het
volk voorgaat. Juist Hem heeft God nodig in zijn plan voor de wereld, een mens die het
leven kent van alle kanten, maar die toch vruchtbaar is in het rijk van God.
Waarom worden geboorteverhalen verteld. Om de ander mee te laten delen in je vreugde
om het nieuwe leven. Ze worden verteld als tegenwicht tegen het vele verdriet dat er in
het leven is, en het verdriet dat mensen elkaar aandoen. Geboorteverhalen worden ten
diepste verteld omdat ze vertellen over God, die het leven geeft, die nieuwe kansen geeft,
die een uitweg biedt, en die met je mee blijft reizen.
Het is het diepste mysterie dat ik ken, dat wij in Godsnaam de doop verbinden met de
dood. Terwijl wij vandaag het leven en de toekomst vieren, zeggen we in geloof, dat wij
gedoopt worden in de dood. We zouden het misschien liever fluisteren, omdat de ander
ons verkeerd zou kunnen begrijpen. Maar dat is het grootste en diepste in ons geloof: De
dood is eigenlijk ook een geboorte, een nieuw begin.
In Jezus zien we dat in levende lijve. Zijn dood is in razernij door een handjevol
voltrokken, maar zijn herrijzenis, zijn nieuwe geboorte is een lichtend teken van het plan
van God met de wereld.

En daarom worden geboorteverhalen verteld: Om te laten zien dat het leven van God is,
ten allen tijde. En om Gods plan voor het voetlicht te brengen. Maar we hebben de tijd
gehad, dat we konden zeggen: God zal er wel in voorzien, God moet zijn eigen plan maar
voltrekken. Nee, wij worden met onze wilskracht ingeschakeld indat plan. Wij kunnen in
ons leven keuzes maken, om met God mee te werken en te vechten.
Het is aan ons om de Farao's de wacht aan te zeggen, het is aan ons om kinderen te
behoeden en te redden uit handen van kwaadwilligen, het is onze taak om elkaar trouw te
blijven, wat de toekomst brengen moge, het is onze taak om net als Mozes en al die
anderen vorm en inhoud te geven aanhet koninkrijk van God.
En daarom worden geboorteverhalen verteld, om ons bij die les te houden.
Geboorteverhalen zoals: In den beginne schiep God hemel en aarde.
Geboorteverhalen zoals: Jezus die werd geboren in een stal.
Geboorteverhalen zoals: Op de derde dag verrezen uit de dood.
Geboorteverhalen zoals: Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De doop is niet, zoals de kerk lang heeft volgehouden, het entreekaartje voor de hemel,
maar de doop is wel het zichtbare teken van Gods liefde voor de wereld. En dat teken is
vandaag zichtbaar geworden in ons midden.
Voor de doopouders betekent dit, dat zij hun uiterste best zullen doen, om hun kinderen
voor te gaan op de weg van het evangelie, langs geloof, hoop en liefde.
Voor ons als gemeente betekent dit, dat wij ons verantwoordelijk achten voor de nieuwe
generatie, dat wij onze kinderen behoeden voor kleinering en pralerij. De gemeente is
geroepen om het voortouw te nemen in het koninkrijk van God. En ieder die wil mag zich
aansluiten.
Want daarom worden immers geboorteverhalen vertelt, omdat wij geloven in de toekomst
van de Heer.
Ik hoop en bid, dat wij allen moed kunnen putten uit dit evangelie, en vreugde ook,
vreugde aan het leven. Ik hoop dat deze dienst hartverwarmend mag zijn voor uw geloof.
Steeds weer opnieuw vertellen we in de kerk geboorteverhalen, omdat we in God geloven,
die ons niet loslaat.
En deze hele dienst, en deze preek, en deze bijzondere dag wil ik tenslotte samenvatten in
een paar woorden van Toon Hermans. Hij ziet als geen ander kans, om in een paar
gewone woorden de hoogte en diepte van het leven te schetsen.
Ik hoop dat in deze paar woorden ons deze dag bij zal blijven. Het ZIJn deze
onvergetelijke woorden: De zon gaat wel onder, maar de zon gaat niet uit.
Wij danken God voor zijn liefde en trouwen wij gaan blij en moedig verder. de zon gaat
wel onder, maar niet uit. AMEN

