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titel:  Met de frisheid van het blauwe levenswater, met de 
blijdschap van de roze vreugde

preek 

gemeente van de Heer die wij verwachten,
lieve mensen van God

Als je de voorkant van het liturgieboekje van vandaag bekijkt zou je kunnen 
bedenken dat die niet zo genderneutraal is, met het blauw van het water en het roze 
van de letters. Zou dat verwijzen naar de jongens en het meisje die vandaag gedoopt
gaan worden?

doopdienst

op 17 december 2017, de derde Advent
 in de Oude Kerk van Borne om 10.00 uur.



Het blauw van het water verwijst naar hen alle vier en naar allen die gedoopt zijn, 
sinds Johannes de Doper daar ooit een begin mee maakte in de woestijn. Het 
blauwe water dat als een waterstroom, als een frisse golf een hart vormt, en 
waarmee gesymboliseerd wordt dat dopen ten diepste te maken heeft met liefde, 
liefde van God voor zijn kinderen, voor ál zijn kinderen, gedoopt of niet gedoopt, 
levend op aarde of niet meer levend onder ons. Onvoorwaardelijke liefde, die jullie 
als ouders voor jullie kinderen voelen, als een weerspiegeling van Gods 
onvoorwaardelijke liefde aan ons allen.

En dat roze dan, van de letters? Die verwijzen naar deze zondag, want de eigenlijke 
liturgische kleur van vandaag is roze. Deze derde zondag van de Advent heet 
Gaudete, en dat betekent: verblijd je, verblijd je in de Heer te allen tijde, want de 
Heer is nabij. En bij dat verheugen hoort een iets lichtere kleur dan het donkerpaars 
van de Adventstijd. In de donkere tijd, en in de donkerste dagen van het jaar licht iets
op van nieuwe hoop en nieuwe perspectieven.

De beide lezingen van vanmorgen getuigen daarvan en zijn in hun kern uitermate 
hoopvol. Het steppelied dat we erbij zongen is er een stralend, tintelend, fris 
getuigenis van, met dat stromende water, die beken vol toesnellend water. Die een 
weerspiegeling en symbool zijn van Gods liefde voor zijn volk, dat het niet makkelijk 
heeft en dat in de woestijn van het leven terecht gekomen is, met alle zwaarte, 
moeite en soms neerslachtigheid die daar bij komt kijken, zoals dat ook voor ons kan
gelden als ons leven lijkt op een somber steppelandschap. Een situatie waarin je 
terecht kwam, waarin grote zorg jou en je omgeving vervulde en je samen, of soms 
ook heel alleen zoeken moest naar nieuwe wegen, en als een hert dat verlangt naar 
water verlangen kan naar nieuwe tinteling van leven. En dat, als je dat dan toch weer
mocht ervaren, wat je zaaide in tranen geoogst mag worden met vreugde, met 
juichen. Waardoor ook deze dag een dankbare feestdag voor je mag zijn. 

De roze wolk, om eens een genderneutrale term te gebruiken, die roze wolk die 
toegedicht wordt aan zwangerschap en geboorte en nieuw leven, is niet altijd even 
roze. Want wat als je kindje bijvoorbeeld plotseling in het ziekenhuis moet worden 
opgenomen, of het met jezelf niet goed gaat. En, dat weten wij ook, nu wij vandaag 
de dankbaarheid vieren, zijn er ook mensen die juist in hun verdriet worden 
aangeraakt. Omdat zij ook zo graag moeder of vader hadden willen worden, ook zo 
graag een kindje ten doop hadden willen houden, of het gevoel hebben dat er geen 
verbinding meer is tussen de doop van toen en de werkelijkheid van nu. 

 Woestijn dus soms, steppe, schraalheid, zorg. Maar ook fris tintelend levenswater en
nieuwe perspectieven, die we hier met elkaar mogen delen. En waarbij we uit het 
Boek van Gods Liefde uit de mond van Jesaja woorden hoorden die klinken als een 
brief vol van liefde voor Gods mensen, voor zijn volk, voor ons allen. Als een ouder 
die de meest liefdevolle dingen schrijft en gunt aan zijn kinderen.

Als een moeder die zegt: “Ik heb er lang over nagedacht of ik je wilde laten dopen, 
geloof is namelijk een persoonlijke keuze en ervaring. Zelf ervaarde ik mijn geloof het
sterkst toen ik zwanger van jou was en nu, als ik jou je zie ontwikkelen. Ook had ik 
dat tijdens mijn reizen, als ik de pracht van de natuur zag of ik de eeuwenoude 
tradities en geloofsbeleving van een andere cultuur mocht aanschouwen en beleven.
Je zou 'geloof' als een ontdekkingsreis kunnen ervaren, waarbij je soms door mooie 



landschappen reist, of soms door bossen met reusachtige bomen die een schaduw 
kunnen werpen op jouw pad. Soms kom je hoge bergen tegen die je moet 
beklimmen voor je verder kunt gaan. Misschien kom je zelfs hierdoor even tot 
stilstand en reis je een langere tijd niet verder, maar trek je later de wandelschoenen 
weer aan en kies je een nieuw pad. Deze ‘geloofsreis’ maak jijzelf en je mag zelf 
kiezen welke kant jij op wilt gaan. Door jou te laten dopen, hoop ik samen met jou de 
eerste stappen te zetten van deze reis.”  

Dit schrijft Lisette aan haar dochter Jasmijn.

“Eerste stappen, blokjes waarmee je je leven bouwt. Het liefhebben, repspecteren 
elkaar ruimte geven voor wie je zelf bent en lachen met elkaar... dat zijn de blokjes 
waarmee wij ons gezin bouwen”, schrijven Peter  en Annemiek aan hun zoontje 
Luuk. “Als we die blokjes blijven stapelen dan maken we er met elkaar ene thuis van.
Een plek waar je nu graag bent en later als je uit huis bent nog graag eens terug wilt 
komen. Je krijgt van ons ruimte. Ruimte om jezelf te zijn. Jezelf en het leven te 
ontdekken. Probeer dat zelf. En waar je de eerste stappen in ontdekking niet alleen 
wilt zetten zijn papa, mama en je zussen er voor jou. Met dat je laten dopen in deze 
generaties oude doopjurk geeft ook aan dat wij graag zouden zien dat tradities, 
geloof en cultuur onderdeel uitmaken van je leven. Verloochen nooit je afkomst en 
wees trots op je Twentse geboortegrond.” 

En zo van het wereldwijd reizen naar heel dichtbij, een reis door traditie, cultuur, 
schoonheid en de universele liefde van God voor de Schepping. 

Marije en Thijs schrijven aan hun zoon Melle: “Iedere dag maak je ons weer blij. Jij 
en je grote broer Noek hebben ons geleerd wat onvoorwaardelijk houden van 
betekent.  Daarvoor zijn we de Here God heel dankbaar, want hij heeft jullie aan ons 
geschonken. Daarom laten we je vandaag dopen. Vandaag zien we als startschot 
voor de normen en waarden die we je mee willen geven. In je opvoeding willen we je 
kennis laten maken met de Here God. Daarnaast willen we je dromen en wensen 
serieus nemen en je helpen deze uit te laten komen. Ook hopen we dat je onbezorgd
kan opgroeien en je altijd bij ons veilig en thuis voelt. Er komt een tijd dat je niet meer
alles zomaar van ons aanneemt, maar zelf gaat nadenken over hoe je de dingen ziet.
Dat vinden we goed, want dat hoort bij (op)groeien. Lieve Melle, we houden zielsveel
van je en zullen dat ook altijd blijven doen, ongeacht van de keuzes die je maakt.”
  
“Lieve Lex,” schijven Cindy en Tim, “toen de dominee ons vroeg waarom wij jou 
willen laten dopen, was mijn eerste gedachten: omdat ik ook gedoopt ben.
Maar het heeft natuurlijk veel meer te betekenen. Ten eerste dat je wordt opgenomen
in de familie van Jezus. Maar het belangrijkste vindt mama dat je dan beschermt 
bent tegen het kwade in de wereld. Dat je veilig bent en er altijd iemand bij je is om 
over je te waken. Lex je bent geliefd door velen, maar de meeste liefde krijg je toch 
van papa en mama. Wij kunnen ons geen leven meer voorstellen zonder jou. Je bent
altijd vrolijk en vriendelijk. En die glimlach laat onze hart smelten. Mag je deze 
vriendelijkheid altijd bij de dragen. lieve Lex. Wij wensen jou een fijn, gezond en 
veilig leven toe. Dat je niet bang bent om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe 
mensen te ontmoeten.”



Wat deze kinderen gemeen hebben en dat lees ik niet alleen in de brieven, maar ik 
heb het ook gezien en ervaren in de ontmoetingen met jullie, is dat er 
onvoorwaardelijk van ze gehouden wordt door jullie en dat jullie het allemaal ook 
hebben over veiligheid aan de ene kant maar ook ontdekking en ruimte aan de 
andere kant. 

Dat is wat God aan mensen wil geven, en waar Jesaja van getuigde, en ook 
Johannes de Doper, en ook Jezus. Zij horen bij de joods -christelijke traditie waarvan
wij hier de taal spreken, maar dan wel zo dat het past bij onze tijd en bij het leven 
van nu. Er schuilt universele waarde in de liefde die meekomt met deze taal, deze 
traditie, deze bron van hoop. Uit die bron mogen wij putten, om elkaar weer in de 
ruimte te zetten, in de ruimte van nieuwe ontdekkingen, nieuwe moed, nieuwe hoop, 
nieuw begin. Met de frisheid van het blauwe levenswater, met de blijdschap van de 
roze vreugde, en met het weten dat degene die wij mogen verwachten al gekomen 
is: Jezus, van wie wij om het met dat prachtige beeld van Cindy te zeggen, familie 
mogen zijn.

Amen


