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Handeilnaen 5. 12-25
"tekst: VVo 25
Gemeente van onze Heer Jezus Christus.
Zwaagwesteinde is een van die plaatsen in Nederland waar
altIjd wel
iets "te doen is over de doop. Me"t zoveel v6rschil
1 enCl'? .kerkerl er, Z"jVi::;.,: 1 versch:i :'. 1 '~enGe
vi,::~ :l'::'S ,:,p
de doop. dan
wordt over dIt onderwerp automatisch veel gesproken. Er wordt
naLuurlijk ook veel ruzie gemaakt over de dOOD; kinderdoop.
volwassendoop.
wederdoop,
onderdompeling. besprenkeling.
het
zijn zo langzamerhand allema.:d stenen.
waarmee w's elkaay
bekogelen. want een iede1- denkt er het zijne van. Moeilijke
toestanden en emotIonele discussies zijn er heL gevolg van. En
de doop wordt aangegrepen om de kerken nog verder uit elkaar
te jagen en standpunten verharden.
Op een dOOpZItting hoorde ik eén van de doopouders zeg
gen: "Ach. waarom zo moeilijk doen. mIjn kInd hoort bij God en
daarom wil ik gewoon dat mijn kind gedoopt wordt."

Het is in de kerk geen kunst om de dingen ingewikkeld en
moeIlijk te maken. La~en we het het alSjeblIeft maar eenVOUdIG
houden:
We geloven in een God.
een Schepoer van hemel en
öö_rde. er is ;31echts e.;:~n d.:,op en dat
is de doop in de Naam v.'J.n
ct:-:~
til~ i ;~ è Cl 1 Cf \3 I.)(t ~
\/ :::t C!.~.:: 1"
i~(>(,.cl {:~ n Ei'~=· 1 i ';r E' I,:, I~;~ t,::; ;~~ '~~.
El"' :i. S ~~f e .,€:: r t ;1 () (iO

TnEi a r
'~:3 n'\·;·,:'u d. :i Cf :n t)1J den: He t.
j <::ir15;rç; t::-l)()re f1 J e'\/e ri
;;:ai 11':;[. be;:::chutt,:::n en be;3chennen. HIJ zal net
de weg WIjzen. We verkondIgen vergeving aan een ieder. die het
maar wil horen. En de doop maak~ de genade van God voor ons
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Koninkrijk Gods. Voorwaar
iK zeg u: Wie het Koninkl-iJk ni~t
on~vangt als een
kind. zal het voorzeker niet binnengaan.
En
Jezus omarmde de kinderen en ze de handen opleggende zegende
Hi J ze.
i IvIarku;;:: 10. 13--i5 J
Hoe schril
en schrijnend 19 niet het contrast tussen dit
grote kinderevangelie en een klein bericht in de krant van
':Hll';re -cijd ';reieden.
dat. luiciC als volc.p::: 'Een br':lziliaanE;e
polit18officier heeft voor het eerst
in het openbaar toegege
ven.
dat politIemannen betrokken ZIjn bij het systematIsch
uitroeien van straatkinderen in dat land.'
Het evangelie botst hier weer eens met de harde werke
lijkheid.
En daar sta je dan op een dag als vandaag, met Je
goeie gedrag. Zoals altijd moeten we ook op deze feestdag door
die schrijnende diepte heen. om een weg te kunnen vinden.
We staan er met
lege handen bij,
als kinderen worden
vernietigd.
want we kunnen de kinderen daar in die verre

zekere ZIn s~aan jullie hier ook met lege handen. Want ook de
toekomst vanlullie kinderen is onzeker. Je hoopt en bIdt dat
het g"oed zal gaan en je g€loott da~ God ze zal behoeden en nat
Hij ze zal beschermen. als ze drelgen te vallen.
In.
<tl:? j<,:t>3.rt~: cre{erl:. rüi) '',,//:'() l""' a 1 ~:8r1. i:r2'~/.-:')(:~1 \/',5.1'1
en aan de andere J<ant (2en aevoel vall crro~e
woede. Gro~e woede over de bande!oosheia. over het onverschil
lige sadisme dat mensen ten toon spreiden.
Woedend kan ik
woraen, als
ik zie, hoeveel
gee8~elijk en
lichamelijk aeweid
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een grenzeloos vertrouwen heeft in ae zorg CII liefde van zi n
oud';;rs.
\>-lorden.
Naarmate wij ouder worden.
naanna~e WIJ sterker
naa.rmaLB 'diJ m'3er ·v'i?ra.!ltvq ':")Y<:Ü:J.IJ1<held krijgen. in dIe mate
moeten we onze eigen grenzen leren kennen en ook de IJrenzen
van Gods Koninkrijk waaraan wij mee helpen bouwen.
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Wij zier)

naar de horizl)n. nIet na,3.J:'· omh()og. gel.)ven .s.ls een kind;

Het uitroeien van straa~kinderen is het werk van mensen.
die bezeten zijn van duivelse en boze geesten. mensen dIe een
panische angst hebben voor de dood. Deze straatkinderen herin
neren de machthebbers constant aan hun eigen sterfelijkheid.
en ze voelen zich bedreigd en slaan uit pure angst om zich
heen.
Het is diezelfde panische angst.
die het Sanhedrin ertoe
brengt om de apostelen in de kerker op te sluiten. En daarmee
proberen ze het evangelie van de overwinning op de dood weg te
stoppen en de mond te snoeren. in de diepte van de kerker.
~-- l.J~,t,. ';;:/,' ~~:~

Doop: Daarin horen wij ook dat woord: Diep. Je moet door
het diepe heen. door de diepte heen. uit diepte van ellende:
Dopen is daarom een bloedserieuze zaak. omdat het dOOpHater
verwijst naar het bloed van Christus. Hij ging door de diepte
van de dooa. door de diepte van de Jordaan. om uit de de·den OD
re staan en nieuw leven mogelijk te maKen .
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het evanuel18 van
ops~anding
verkondicrd. In
lezen we vandaalJ. Gai: de bewa]<el~5 -ie ~sr~er leea
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van die anaere engel. die tegen Maria zei:
us gekruisigde is
niet hier. want Hij
is opgewekt.
Ga terstond op weg en zeg~
het Voort.. dë;l.t Hij is ;)nge';-Tekt U.lt. di':' '~l':,clen."
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he~ ons hoogst KwalIJk nemen. ais wij onze
eigen kinderen nIet
zouden besenermen tegen de willekeur van de wereld.
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kranteb8richt ,sn het lündereva.n(Jsl i~"I'rnet eH:aar
in
botslng, En wa~ nu? We moeten heI lef hebben om lIef ~e hebUe n, vJe m(li~'t\:~ n )::, 1 J j\/(0n dur'/6 n (:r6 J G''!'':' Cl J [t i]i:;'
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moeten de Goap zien als teken van verbana. waardoor wij weer
leren het verband te ZIen tussen de wereld en Gods Koninkrijk.
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Vanuit een grenzeloos vertrouwen in de lieve God moeten
we uit onze vBrlegenheid komen. daar niet blijven hangen. maar
opkomen voor onze kinderen. opkomen voor de kinderen van de
wereld. opkomen voor het zwakke. het kleine.
Als een kind je nodig heeft dan aarzel je geen moment.
dan handel
je ogenblikkelijk. ook al moet
je door de diepte
heen. Niet blijven steken In de verlegenheid.
Maar dan komt het er wel
op aan. dat je geloof niet verwatert:
Dat geloof in die God die leven geeft. die voor kinderen ruim
baan maakt. dat geloot mag niet verwateren. want dan hebben
die duivelse boze geesten vrij spel.
De mannen die gij gevangen hebc geze~ s~aan in de
tempel en
zij leren het volk." En hier horen wij opnieuw de gelijkenis
met het evangelie van de opstanding: 'DIe Jezus.
die çrei-:::cui
sigd IS. IS niet hier. maar Hij 18 opgewekt uit
de C1CI(tt':::n en

ZCnJ..a.t J{0 1:.\I,=:~rlt
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tegen de dIepee van eilende.
Ivloçre God c,ns het let geven ()!fl ze) te leven.
Moge Hij ons de vreugde geven om zo te geloven.
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