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overdenking

Gemeente van onze gedoopte Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Parallel aan de Advents- en Kersttijd, die ik als uitermate waardevol en gezegend 
heb ervaren, was er ook een heel ander proces, ook heel waardevol, intens en vol 
Geestkracht en dat was het contact met jullie die vandaag afscheid nemen van een 
ambt of taak, bevestigd of herbevestigd worden of worden voorgesteld. Bijzonder en 
inhoudsrijk was de voorbereidingsavond op 10 december, waarin we niet alleen de 
best wel ingewikkelde logistiek van deze dienst doorspraken, maar ook van hart tot 
hart mèt elkaar spraken en deelden over wat afscheid nemen of nieuw beginnen voor
je betekent. Dit kwam ook sterk aan de orde in individuele gesprekken en 
ontmoetingen, en in de indrukwekkende vergadering van de Pastorale Raad 
afgelopen donderdagavond.

Sommigen van jullie waren al actief in de kerkenraad toen ik hier kwam en al die 
jaren waren jullie er, in de mooie en in de moeilijke tijden die wij met elkaar hebben 
meegemaakt. Het stemt ook wel een beetje tot weemoed om afscheid te nemen van 
jullie vandaag, hoewel de persoonlijke contacten zullen blijven. 

Hoopvol en bijzonder is het als mensen ‘ja’ zeggen op de uitnodiging om een taak of 
ambt op zich te nemen. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend in deze tijd en bij een 
ieder zie en hoor ik de motivatie. Jullie ‘ja’ is een teken van moed en vertrouwen. Ook
bijzonder is het wanneer je een taak of ambt voort wilt zetten, terwijl je weet dat het 
echt niet altijd makkelijk is, het getuigt van een vertrouwen en van trouw, hoe donker 
het soms ook was. 

En zo is wat wij vandaag meemaken veel meer dan de uitvoering van een 
kerkordelijk voorgeschreven handelswijze. Het is niet minder dan een levensmoment,
de markering van een overgang in je leven. De een stapt de rivier uit en zet voet aan 
wal in een nieuwe werkelijkheid, waarin je hopelijk ook rust en ademruimte mag 
ervaren. De ander blijft in de rivier en vraagt om de herbevestiging dat je nooit alleen 
door die rivier hoeft te gaan, ook niet als het water je tot de lippen staat. ‘Moet je door
rivieren, Ik ben met je’, spreekt de Heer. ‘Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden’,
we hoorden het de profeet getuigen. En er zijn mensen die de rivier instappen, 
onwennig misschien, spannend: wat zal er komen, hoe zal het zijn? 

Uitstappend, instappend of blijvend in de rivier: nooit zal de Heer je loslaten. Dat is 
wat het verhaal over de doop van Jezus ons vertelt met intense en intieme woorden. 
Hij ging het áán, Hij durfde het aan, Hij wist zich geleid door de Geest. Hij stapte in 
en liet zich dopen. Een duif kwam als teken van de Geest, een vuurvogel van de 
vloed, de duif boven de Jordaan. Een stem klonk, als echo van de profetenwoorden: 
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’. Intens en intiem als de Vader 
spreekt over zijn Kind als geliefd en bemind. ‘Ik ben zo wijs met jou’, zo mag je het 
ook wel vertalen. 



Vader, Zoon en Heilige Geest in één beeld gevat en samenkomend in Jezus die 
gedoopt wordt. Niet als een dogma van de Drieëenheid, maar als een samengaan 
van ouderlijke liefdeswoorden en geestrijk liefdesvuur dat de dopeling wordt 
meegegeven. 

Wanneer wij ons, op welke wijze dan ook, durven te verbinden aan het dienstwerk 
voor God, in zijn gemeente en daarbuiten, volgen wij Jezus. En dan geldt voor jou 
ook wat de Vader tot zijn kind zegt en wat de Heilige Geest je in wil schenken. 
Wanneer je dàt tot je door laat dringen komt er een heel andere dimensie in beeld 
dan alleen een formeel ritueel rond je ambt of taak. 

Het is díe dimensie die ik de afgelopen periode sterk gevoeld heb rond jullie en in het
contact mèt jullie en het bepaalde me ook sterk bij mezelf en bij het steeds weer 
opnieuw beseffen dat wij ons dienstwerk niet alleen hoeven te doen. We hebben 
mensen om ons heen met wie we samen mogen werken. Elkaar kunnen we steunen 
en dragen. Maar dieper nog is de laag daaronder, die dimensie dieper, dat God zelf 
ons te allen tijden nabij wil zijn, ons wil dragen, bij de hand vatten, stimuleren, 
opbeuren, troosten, verder helpen, inspireren. Dat zie je dus echt niet altijd, maar 
een dag als vandaag en een periode daaromheen mag ons er wel weer van 
doordringen. 

Tot Jezus is het doorgedrongen en Hij zette voet aan wal in een nieuwe 
werkelijkheid. Geen makkelijke, wij weten hoe zijn weg verder ging. 

Hoe uw, jouw, onze weg verder gaat, dat weten wij niet. Het is ook dat onbekende 
land van de toekomst. Dat het niet altijd simpel is en makkelijk en ook niet zal zijn, 
dat weet je wel. Je bent niet van gisteren en draagt veel levenservaring met je mee. 
Dat je daarin altijd terug mag keren naar de woorden van liefde en zegen die je zijn 
en worden toegezegd. De woorden en daden van liefde en belofte dat God zijn 
kinderen altijd zijn Geest wil geven, die als een vuurvogel de weg wijst, een innerlijke
vlam, die soms misschien op een laag pitje staat, maar die, zo getuigt de profeet, 
nooit zal doven. 

Amen


