
Doopviering OVG, 6 januari 2019    overweging: Ben Blonk 

 

- In deze viering legden Floris Sieffert en Anna Yedema belijdenis af 

en werden samen met hun dochter Nynke gedoopt - 

 

Schriftlezingen: uit Matth. 2 'Reis van de Wijzen', uit Matt. 3 'Doop van Jezus' 

 

"Mee op weg!" 

Lieve mensen - Anna, Floris en jullie Nynke; u allen om hen heen, familie, vrienden; Peper- en 

Damsterboord-gangers - gemeente van Jezus Christus, 

 

1. Een nieuw jaar. De feesten zijn voorbij - maar ook vandaag: een bijzondere viering: "Driekoningen", 

oftewel  'Zondag Epifanie''. D.w.z.: wij vieren dat de Eeuwige wil verschijnen aan ons mensen - in 

woord en licht, in brood en wijn. En ook, vandaag: in belijdenis en doop. En zou dat werkelijk kunnen - 

glimpen, hier, van de Eeuwige? En - wat is dat eigenlijk: "dopen", "je laten dopen"? 

 

2. De schrijver Willem Jan Otten verwoordt zijn late keuze voor het Christelijk geloof (hij is dan rond de 

40 - zo'n beetje jullie leeftijd) in een bijzonder gedicht. (zie zijn dichtbundel 'Op de hoge', 2003)  

"Op de hoge", heet 't. Hij staat in het verlaten zwembad, moederziel alleen, op de hoge duikplank. 't Is 

het einde van het zwemseizoen. De badmeester heeft de hokjes afgesloten en is naar huis gefietst. 

De zon hangt laag en verblindt hem. Daar staat hij: 'op de hoge'. En hij weet dat hij springen moet. Nu. 

De 'sprong van het geloof', zoals de Deense filosoof Kierkegaard dat noemt. De sprong die jullie 

straks wagen, Floris, Anna, samen met jullie Nynke. 

 

3. Heel bijzonder trouwens, hoe dat bij jullie is gegroeid. Eerst besluit je: ja, dat willen wij - dat onze 

kleine dochter wordt gedoopt. Want haar leven is zo kostbaar, dat willen we in verbinding brengen met 

de Bron van Leven. En dat verlangen werd nog intenser toen jouw vader, Anna, zo kort na haar 

geboorte overleed. 

Maar dan? - zo vroegen jullie je vervolgens af - wat doen wij dan zelf? Laten we Nynke alleen gaan? 

Nee - dan gaan wij ook zelf met haar 'mee op weg'!  Dan willen wij belijdenis doen, dat is: "ja zeggen" 

tegen de weg van het geloof, het wagen met de Eeuwige. En als keerzijde: dan willen we ons laten 

dopen - dat is: dat eeuwenoude sacrament ondergaan van symbolisch "afdalen in doodswater" en 

"met Christus opstaan in een nieuw leven". 

Wat kostbaar dat je daar samen voor kiest! Terwijl je weet: doop is geen eindpunt, niet een soort 

geloofsdiploma en dan ben je verder klaar. Nee - doop markeert juist het begin van een levenslang 

leerproces. "God? - wie God? "Gerechtigheid in deze harde wereld? - hoe dan?" "Een heel mens 

worden? Je kind voorgaan op de goede weg? - hoe doe je dat??" 

Willem Jan Otten. Hij stond voor diezelfde beslissing. "Op de hoge", staat hij. En hij springt.   

Maar in dat springen slaat de paniek hem om 't hart. 'O God, ze hebben 't bad toch niet al laten 

leeglopen?!' 

 

4. Dat is precies - je laten dopen. Je waagt de sprong. Want je weet, op een of andere manier - ik 

moet. Ik wil. Ik wil niet richtingloos leven, ik moet kiezen...  Maar tegelijk - de twijfel. Waar begin ik 

aan? Is er wel water dat mij opvangt - of stort ik in het niets? Is er wel een God die mij draagt, als op 

adelaarsvleugels? Zijn er tochtgenoten die meegaan op onze weg? 

Heel begrijpelijk, die twijfel, en de keerzijde van elke geloofsbeslissing. Zeker in onze seculiere wereld, 

waarin meer dan de helft van de Nederlanders zich niet meer binden wil aan zoiets als een religieuze 

organisatie. Waarin veel kosters, met pijn in het hart, hun kerkgebouwen voorgoed hebben moeten  

sluiten en naar huis zijn gefietst. 

Willem Jan Otten heeft de sprong gewaagd. En hij heeft ervaren: "Goddank, het zwembad is niet 

leeggelopen. Er is water dat mij opvangt, doopselzacht. Er is een Bezield Verband dat mij genadig in 

zich opneemt, een groot Visioen dat perspectief biedt". 



Ook aan mij - aan jullie - aan ons allen - steeds opnieuw de vraag: durf ik daarop vertrouwen? Dat er 

een God is die ongezien mij draagt? Dat er Grote Verhalen zijn die richting wijzen? 

Grote Verhalen? Ja, ze zijn er. En we beluisteren ze hier, en op heel veel plekken, van week tot week.  

 

5. Vandaag hoorden we het Kerstverhaal-volgens-Mattheus. Niet het gangbare uit Lucas, over kribbe 

en stal en engelenzang. - maar over Wijzen die zoeken. "Drie-koningen" zijn ze gaan heten, maar 't 

gaat over "geleerden": magoi, magiërs uit het Oosten. Ze hebben iets 'gezien', ze vermoeden een 

Geheim, groter dan al het andere. Een ster, een kind van licht. En ze wagen de sprong, ook zij. 

 

6. In zijn beroemde gedicht "Journey of the Magi" ('Reis van de Magiërs, Wijzen') beschrijft de Engelse 

dichter T.S. Eliot hun barre zoektocht. (Eliot: lievelingsdichter van jouw vader, Anna. Is dat toeval?). 

Eliot schrijft: "Het was een koude tocht, en de slechtste tijd van het jaar voor een reis, voor zulk een 

verre reis. De wegen modderig, het weer guur, de winter op zijn strengst".  

Waar zijn ze aan begonnen? Moeten ze niet liever opgeven? is die hele onderneming van hen geen 

waanzin? Ja, is heel deze geloofsweg die wij willen gaan geen illusie? 

Maar ze zetten door. En vinden het kind. Bieden hem hun schatten aan. Zoals jullie naar hier 

gekomen zijn met je grootste schat: Nynke. "Kijk Heer, hier staan we. Met dit kind van ons, dat ook Uw 

kind mag heten. Onze namen voorgoed verbonden met uw Naam..." 

 

7. In zijn verhaal zet Mattheus de ware koning Jezus scherp tegenover de valse koning Herodes.  

Twee wijzen van in-het-leven-staan worden hier zichtbaar.  

- Herodes die er niet voor terugschrikt om kinderen te vermoorden om zijn eigen macht veilig te 

stellen. Een verhaal, dat mag duidelijk zijn, van alle tijden. 

- Tegenover hem: Jezus, nieuwgeboren koning-van-God. Ternauwernood ontkomen  aan die slachting 

omdat zijn ouders,  net op tijd,  naar Egypte weten uit te wijken. Jezus, die zich, volwassen geworden, 

niet te goed acht om bij nul te beginnen. De sprong te wagen. Zich te laten dopen.  En zo te beginnen 

aan zijn openbare levensweg: om zich met hart en ziel in te zetten voor Gods grote Visioen-van-

gerechtigheid. Om een gebroken wereld heel te maken. Desnoods zich daarvoor uit de wereld weg te 

laten dringen, als het moet. Jezus - gedoopt. Net als jullie, vandaag. "En de hemel opende zich, en 

een stem klonk: "Jij mijn geliefd kind". Moge dat ook hier gebeuren, nu. Over jullie en je dochter. 

 

8. Aan het eind van Eliot's gedicht blikt één van de Wijzen, oud geworden, terug op die wonderlijke 

ontmoeting van jaren geleden met het Kind van Bethlehem. De ontmoeting die zijn leven voorgoed 

heeft veranderd. En in die terugblik wordt duidelijk waar 't om gaat, op de weg van het geloof. Toen, 

voor de Wijzen. Nu, voor ons. 

"Dit alles is lang geleden", zegt de Wijze, "ik heb het onthouden / en zou het over willen doen. 

Maar ik stel één vraag: was het doel dat ons dreef - geboorte? of dood? Wij waren getuigen van een 

geboorte, zeker, daar is geen twijfel aan. Maar als ik vroeger geboorte of dood zag / dacht ik dat ze 

tegenstellingen waren. Deze geboorte echter was een onverbiddelijk einde voor ons, een dood, onze 

dood. Wij keerden terug naar ons land, onze koninkrijken / maar voelden ons niet meer thuis in de 

oude orde / tussen vreemde mensen die hun goden omklemmen". (Ned. vert.: Martinus Nijhoff; de Engelse 

tekst, gelezen door T.S. Eliot zelf, is te horen op YouTube: 'T.S. Eliot reads "Journey of the Magi"' 

 

 9. Ze keren terug 'langs een andere weg', schrijft Mattheus. Dat is niet alleen geografisch bedoeld, 

maar existentieel. Hun levensrichting is voorgoed een andere geworden. Niet de weg van de 

Herodessen, niet die van "de oude orde waar mensen hun goden omklemmen", hun begeerten 

achterna rennen - maar Hem achterna die "Licht der wereld" genoemd wordt en "Weg ten leven".  

"Belijdenis doen", "je laten dopen", dat is: die sprong wagen. Kiezen voor die andere weg. Samen met 

al die tochtgenoten, wijzen en dwazen, de eeuwen door en wereldwijd. En hier vandaag om jullie 

heen. In vertrouwen op de Allerhoogste die ook vandaag tot ons zegt:"Jij mijn geliefd kind, jij die 'mee 

op weg' gaat - Ik-zal-er-zijn-voor-jou!".  

 

Zo moge het zijn.  


