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Wat geweest is 

Drie kleine kinderen van de gemeente ontvingen het teken en zegel van de heilige Doop.  

Het Woord ging open in Handelingen 8, de geschiedenis van Filippus en de kamerheer. Hoe bekend 

de geschiedenis ook mag zijn, heel veel dingen vallen op. De vraag van de kamerheer bijvoorbeeld, 

waarin je naast verlangen ook bescheidenheid proeft: wat verhindert mij gedoopt te worden? 

Blijkbaar staat hij ervoor open om aan nadere voorwaarden te voldoen. In ieder geval claimt hij geen 

recht op de doop. De doop is geen recht maar een voorrecht dat getuigt van genade. Even 

opmerkelijk is zijn geloofsbelijdenis die ons op het eerste gehoor als afstandelijk en verstandelijk in 

de oren klinkt. Maar wát een belijdenis, als hij zegt dat Jezus Christus de Zoon van God is! Er is geen 

beslissender belijdenis dan deze: wat het zwaarste is, moet in ons leven ook het zwaarste wegen. En 

dat is de heerschappij van Jezus Christus. Bij de doop erkennen en belijden wij (met onze gezinnen) 

dat we slechts één Redder en Koning erkennen, en dat is de Heere Jezus Die in dood en opstanding 

voor ons verzoening en verlossing heeft verdiend. Hoe kunnen we onze doop dan toch zo vergeten 

en verwaarlozen? Hoe kunnen we de doop dan toch zo aan de rand van ons leven plaatsen en niet in 

het hart ervan? Ik geloof heel diep in mijn hart dat een nieuwe doorleving van onze doop tot een 

rijke geestelijke opwekking zal leiden en tot een geestelijke vernieuwing van ons leven in deze 

duistere wereld. Laten wij bidden dat de Heilige Geest dit water zal laten branden! 

Waar ik na de dienst de eerste vragen over kreeg, ging over het ontmand-zijn van deze kamerheer. In 

het Grieks wordt deze man immers een eunuch genoemd. Nu kan een eunuch gewoon een 

getrouwde man zijn (Potifar wordt in de Griekse vertaling van Genesis 39 ook eunuch genoemd), 

maar in de tijd van het NT was het onder vele volken gebruikelijk dat hoge (mannelijke) ambtenaren 

en ministers ontmand werden. Zo vormden zij geen gevaar voor het harem van de koning. Tot in de 

vorige eeuw is dit gebruik in een land als China nog toegepast. Aan- en ingrijpend is de gedachte dat 

niet alleen de testikels konden worden weggenomen, maar ook het gehele geslachtsorgaan.  

In de Bijbel is deze verminking verboden (Deut. 23:2-9) voor wie in de tempel wil komen. Toch wilde 

deze kamerheer in Jeruzalem de Heere aanbidden. Wilde hij overgaan tot het Joodse geloof, wilde hij 

proseliet worden? Zo ja, dan zou hij besneden moeten worden. En ja…dat kan bij zo’n eunuch niet… 

zijn ontmanning is een definitieve verhindering om besneden te worden, om gerekend te worden bij 

het volk van God. In dat licht is de vraag naar wat zijn doop zou verhinderen, des te begrijpelijker. Als 

je niet besneden kunt worden, kun je dan wel gedoopt worden? Hij kon zijn ontmanning, zijn 

verleden niet terugdraaien. Wat een verlossend antwoord moet het ook in dat licht voor deze 

kamerheer zijn geweest, dat alles wat óns hindert om tot God te gaan, Hem niet hindert om ons in 

genade aan te nemen. Zo is de HEERE! 

Wat Hasselt betreft: sommige mensen maakten zich zodanig zorgen om mijn steile 

kanselbeklimming, dat ze me (bij het handen geven na de doopdienst ’s morgen) sterkte toewensten. 

Zeker als je een behoorlijke schoenmaat hebt, is het millimeterwerk om eraf te komen. Een mens 

komt sowieso al moeilijk van z’n voetstuk af. Sterven aan onszelf is (op z’n zachtst gezegd) niet ons 

sterkste punt. Zo kun je zelfs van een kanseltrapje levenslessen leren, ook als dominee voor wie zelfs 

een kansel een voetstuk kan worden.    

 

Wat komt 

Wat komt, weten wij niet. Van al onze plannen geldt: Deo Volente. En een oude dichter schrijft: een 

mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, maar dat nimmer op komt dagen. een 

christen leeft daarom niet bij wát komt, maar bij Wíe komt. Want dat is wel zeker: de Heere Jezus 

komt terug om rechtvaardig te oordelen en een definitieve scheiding te maken tussen goed en 



kwaad, tussen hen die het kwaad liefhadden en hen die het goede van God zochten. Als Hij komt, 

hoe zal Hij u dan aantreffen?  

Als Hij zondagmorgen komt, vindt Hij ons hopelijk in Zijn huis of bij de kerkradio. Zelf hoop ik de 

eerste Dabardienst van dit seizoen te leiden op het Veluwe Strandbad. De preek van de doopdienst 

werk ik voor deze dienst om. Het Dabarthema voor dit jaar is immers ‘Deel in mijn vreugde’. Vreugde 

is het laatste woord dat Lucas over de kamerheer na zijn doop schrijft. Daarna is hij met de zuiderzon 

vertrokken en heeft hij ongetwijfeld de vreugde in Christus uitgedragen in Ethiopië. 

De avonddienst zal na lange tijd weer een leerdienst zijn. We overdenken het gebed waarin Jezus ons 

leert te vragen om ons dagelijks brood. We kunnen niet concreet genoeg bidden!  

 

Ten slotte 

Als we een top 5 moeten maken van thema’s die de afgelopen tijd veel in het nieuws waren, dan 

noemen we in ieder geval de eikenprocessierups. Aan de westkant van Elburg bij de randmeren valt 

het nog mee, maar als je maar een beetje landinwaarts wandelt, kom je ze geheid tegen. Hoe moet 

je zoiets nou zien? Het doet mij toch wel denken aan de 4e Egyptische plaag waarmee de HEERE de 

farao op de knieën wilde dwingen. Dat waren de steekvliegen. Of aan de natuurrampen waarover wij 

in Openbaring kunnen lezen (bijv. hoofdstuk 8). Tel daar de klimaatverandering bij op, de 

temperatuurstijging, de dreigende droogte, het uitsterven van allerlei grote en kleine diersoorten – 

dan is op z’n minst duidelijk dat er dingen aan het veranderen zijn die wij niet kunnen beheersen. 

Met al onze technologie en wetenschap kunnen wij de aarde niet conserveren. Maar dat is Gods 

bedoeling dan ook niet. Hij is met deze schepping, die door de zonde en haar gevolgen in 

toenemende mate geteisterd wordt, op weg naar de dag dat de elementen branden en vergaan 

zullen (2 Petrus 3:10). Door het gericht heen vernieuwt Hij Zijn schepping tot een nieuwe hemel en 

een nieuwe aarde.  

We maken ons zorgen om ingrijpende veranderingen in natuur en klimaat – terecht. Maar heffen we 

ook onze hoofden en harten op, aangespoord door de tekenen der tijden, om onze Koning te 

verwachten? Hij komt, Hij komt! 

Ik sluit onze Elburger mijmeringen af met een hartelijke groet aan u en jullie allen, mede namens 

mijn vrouw, 

Uw A.J.M.  


