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Viering in de Pepergasthuiskerk 
Zondag 23 juni 2019, Doopviering 

De viering is voorbereid door Ruth Peetoom  (overweging), Bep Donner en 
Mathilde Cleveringa, Henk Bodewitz en Rita Rouw 

 
DOOR HET WATER 
 
Overweging in de viering van 23 juni 2019 in de Pepergasthuiskerk  
waarin gedoopt wordt Jinte Dorthe Geertje Dam 

 
Lezingen:  Genesis 32: 22-32 en Lukas 8: 22-25 

 
 
Geliefden, allen hier bijeengekomen in dit huis, 
 
Toen was er het water.  
De reiziger die op zijn weg op water stuit, staat voor een overgang. 
Wie verder wil, moet het water door. Er is land beloofd aan de 
overkant, maar daarvoor moet een mens eerst de diepte in. Water 
stelt een grens. Water markeert een moment van bezinning, een 
ogenblik van verder kijken, van perspectief bepalen. Wie ben ik? Wat 
tekent mijn leven? Waarheen te gaan? Durf ik? Heb ik houvast?    
 
In den beginne waren land en water één. Er was de dag dat ze 
gescheiden werden. Daarvoor was er een oervloed, er was chaos, 
woestheid, ledigheid. Overal waar in de bijbel over water wordt 
gesproken, voel je tussen de regels door nog de angst, de dreiging van 
die chaos. Water doet altijd denken aan het water van de oervloed - 
daarin huist de dood, dat kan je overspoelen. God heeft het water in 
bedding gebracht, er zin en orde aan gegeven. Niet langer bracht het 
water dood - juist leven. Het scheppingsverhaal vertelt hoe op de 
derde dag God de wateren deed samenvloeien en het droge 
tevoorschijn kwam. Toen was er aarde, en er was zee. De dichter 
Willem Hussem schreef over de grens tussen land en water.  
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Ik lees zijn gedicht: 
 

Zet het blauw 
van de zee 
tegen het blauw van de  
hemel veeg 
er het wit  
van een zeil 
in en de  
wind steekt op 
- 
de hemel spiegelt  
zich in het water 
tussen kroos en riet 
droomt het verlangen 

 
Dat is de ervaring van de reiziger die aan het water staat, en er 
overheen ziet. Een ogenblik zijn zijn ogen verder gericht. Naar ver, 
naar verten, wie weet naar de eeuwigheid. Een markering van de weg, 
een markering van het leven. Het is het gevoel dat ook in het bekende 
gedicht van Martinus Nijhoff weerklinkt. Liggend in het gras bij de 
brug bij Bommel, zijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd, 
beluistert de dichter de oneindigheid. Op de grens is er het 
perspectief. Even is daar de eeuwigheid. En ook het onderhuidse 
angstgevoel dat bij water hoort. Wie ben ik? Wat tekent mijn leven 
Waarheen te gaan? Durf ik? Heb ik houvast? De hemel spiegelt zich in 
het water en het verlangen droomt. 
 
Toen was er het water.  
Een mens stuit op zijn weg op een rivier. Jakob, de zoon van Izaäk 
staat aan de Jabbok. Een overgang. Natuurlijk is het een verhaal vol 
symboliek. De rivier is kennelijk geen onoverkomelijke barrière, want 
zijn dierbaren en zijn vee heeft Jakob al naar de overkant geholpen. 
Nu blijft hij achter in de eenzaamheid van de nacht. Op zoek naar 
zichzelf. Op zoek naar perspectief. De Jabbok is een grensrivier die 
staat voor de oversteek die Jakob in zichzelf moet maken. De naam 
Jabbok alleen al geeft aan dat het niet gemakkelijk zal worden. Jabbok 
lijkt op ‘abak’, het hebreeuwse woord voor worstelen. Jakob worstelt. 
Allereerst met zichzelf. Jaren terug is hij als balling vertrokken. Met 
een gestolen zegen, ontfutseld aan zijn vader, in ruil voor een bord 
linzensoep. Nu komt hij rijk terug. Vrouwen, kinderen en veel vee 
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heeft hij. Maar zijn naam is gebleven, Jakob, bedrieger, hielenlichter, 
pootjehaker. Is dat wie hij is?  
 
Jakob worstelt. Niet alleen meer met zichzelf. Plotseling is daar een 
ander. Een onbekende, sterker dan hij, die het gevecht wint en hem 
verwondt in zijn heup, de plaats van zijn kracht. In je heup ligt in het 
denken van de oudheid je zaad opgeslagen, en dus je toekomst.  ‘Wat 
is je naam?’, vraagt de ander aan Jakob. En de bedrieger van toen 
herinnert zich de linzensoep waar hem dezelfde vraag gesteld werd. 
Toen deed hij zich voor als zijn tweelingbroer. Nu noemt hij zijn eigen 
naam. Jakob. Niet langer is hij meer een bedrieger. Tijd voor een 
nieuwe naam. ‘Niet Jakob zal je voortaan heten, maar Israël, want je 
hebt gestreden met God en mensen en je hebt overwonnen.’  
 
Wie is die ander? Niemand die het weet. Een engel, zegt de 
overlevering. God, denkt Jakob, want zo noemt hij de plaats waar het 
hem overkomt: Pniël, aangezicht van God. Wie vraagt naar zijn naam, 
vraagt teveel. Hier is degene wiens naam niet uitgesproken mag 
worden. Dat, weten de joden, is er maar één, en die is enig en uniek. 
Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één.  
 
‘Laat me gaan’, vraagt de ander. De dag breekt aan. De nacht is 
voorbij, ook voor Jakob. Wie hij is, wat zijn leven tekent, waarheen hij 
moet gaan, of hij durft en waar zijn houvast is: hij lijkt er zicht op te 
hebben gekregen. Toch laat Jakob niet zomaar los. Hij wil de ander 
niet laten gaan, tenzij die hem zegent. ‘Zeg mij toch je naam!’, vraagt 
hij. Inderdaad, dat is teveel gevraagd. Zijn naam, ‘sjem’ in het 
hebreeuws, geeft de ander niet. Maar wel is hij daar: ‘sjam’. Hij, wiens 
naam niet uitgesproken mag worden, is daar aanwezig. Hij is - en dat 
is genoeg om de zegen te geven. En zie daar, de zon gaat op. Het licht 
over Jakob. Een nieuwe naam. Een nieuw perspectief. Een nieuw 
houvast. Een toekomst. Te Pniël, plaats van Gods aangezicht, voelt 
Jakob dat de Heer zijn aangezicht over hem doet lichten. Door de zon 
en in zijn heup: zijn leven is getekend, voorgoed.  
 
Toen was er het water.  
Mensen stuiten op hun weg op een meer. De leerlingen van Jezus, 
ervaren vissers, worden geconfronteerd met noodweer. ‘Zet het 
blauw van de zee tegen het blauw van de hemel, veeg er het wit van 
een zeil in, en de wind steekt op.’ Maar dit keer geen spiegeling van 
de hemel, geen dromend verlangen. De wind wordt storm – het meer 
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wordt zee. De groene lieflijkheid van Tiberias – weg is het, en in de 
zee van Galilea is de oeroude angst om overspoeld te worden. Op weg 
naar nieuw land, naar de overkant, dreigt het bootje met Jezus en zijn 
leerlingen ten onder te gaan. Storm op zee doet de leerlingen bijna in 
vertwijfeling verzinken. Jezus slaapt – ongelofelijk! Hij moet wakker 
gemaakt: ‘Meester, meester, wij vergaan!’ Hij, wakker geworden, 
bestraft de wind en de wilde golven. Daar is het terug – de rust, de 
stilte. De hemel spiegelt zich weer in het water, tussen kroos en riet 
droomt opnieuw het verlangen. Jezus wendt zich tot zijn leerlingen. 
‘Waar is uw geloof?’, vraagt hij. Niet ‘waar was uw geloof’ zoals in 
sommige vertalingen verwijtend staat. Maar ‘waar is uw geloof?’ 
Waarop richt u uw vertrouwen? ‘Onze hulp is de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Hij heeft het water eronder, 
letterlijk. Hij loopt erover, elders, overstijgt de angst. Hij is er. En dat is 
genoeg. Om de zegen te krijgen. Om houvast te hebben. Om toekomst 
te zien en je leven getekend te weten. Hy rekket oan dyn wêzen mei 
syn siel – hij raakt aan je wezen met zijn ziel. 
 
Toen was er het water.  
Kleine Jinte zal het op haar hoofd voelen zo meteen.  
 

‘En al het water van de zee  
zal niet bij machte zijn  
te wissen wat Hij zeggen wil 
aan mensen groot en klein 
‘Ik heb je bij je naam genoemd:  
Ik zal er altijd zijn’.  
Het is de tekst die Anne en Romke op het geboortekaartje van 
Jinte hebben gezet, nu anderhalf jaar geleden.  
Een herdichting van de belofte van God, in de woorden van de 
profeet Jesaja. En die eindigt bij Jesaja met een belofte: 
 ‘Ik, de Heer, Ik ben je God, 
die je vasthoudt bij je rechterhand, 
die tegen je zegt: ‘Wees niet bang, Ik sta je bij.’ 
Ik heb je bij je naam geroepen: 
je bent van mij. 
Als je door water trekt, ben ik bij je.’ 
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De doop, ook van een klein meisje, is een markeringspunt. Ook hier 
gaat het om perspectief.  
Hoe zal het leven van Jinte zijn? Hoe de weg die ze gaat? Vol geluk en 
liefde, hopen haar vader en moeder, en wij, getuigen van haar doop, 
wij ook. Toch zal Jinte op water stuiten – en niet alleen vandaag. Ze 
zal rivieren op haar weg tegenkomen, meren en zeeën. Soms zal haar 
het besef van eeuwigheid overkomen, soms zal ze bang zijn. Maar 
vandaag is ze voor het leven getekend. Niet dat haar heup ontwricht is 
– gelukkig niet. De toekomst van Jinte ligt open. Maar dat ze gedoopt 
is met water – levend water, bezield met de adem van de kinderen – 
dat maakt zichtbaar dat het leven van Jinte Dorthe Geertje Dam 
verbonden is met de God van Israël. De God die liefde is, en trouw, en 
die niet laat varen wat zijn hand begon. De God die zegen geeft en 
zegen doet. Jinte is bij haar naam geroepen. Ze mag weten waar haar 
oorsprong ligt en waar haar bestemming. Haar leven is in het licht 
gezet van de Eeuwige. Ze mag leven met haar gezicht in de zon. Maar 
ook als ze worstelt met zichzelf, of met anderen, als ze in vertwijfeling 
dreigt te verzinken – als ze door water trekt, dan mag ze weten: God is 
bij haar.   
 

Zet het blauw  
van de zee 
tegen het blauw van de hemel 

 
Dat wij getekend voor het leven, gaan met Gods zegen. Geroepen bij 
onze naam, levend met het licht voor ogen. Door het water, het land 
aan de overkant tegemoet.  
Amen
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Dooptekst 
 
Ik, de Heer, Ik ben je God, 
die je vasthoudt bij je rechterhand, 
die tegen je zegt: ‘Wees niet bang, Ik sta je bij.’ 
 
Ik heb je bij je naam geroepen: 
je bent van mij. 
Als je door water trekt, ben ik bij je.  
 
Jesaja 41: 13, 43:1 


