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Doopdienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
 

Preek 
Prediking n.a.v. : Handelingen 16: 33b (NBV) 
Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, doopouders/familie/gasten, 
 
Eén van de nieuwe woorden in onze tijd is swatting. Op basis van vals alarm wordt 
hulpverlening op iemands dak gestuurd. Wat ouder is het woord stalking: obsessieve 
aandacht van een persoon voor een ander. Paulus en metgezel Silas hadden daarmee 
ervaring door paranormaal begaafde vrouw. 
Aan paranormale gaven zitten allerlei kanten. Wie ze heeft, zit er vaak mee. Hoeveel de 
vrouw ook te ‘zeggen’ had: over zichzelf had ze niet veel te zeggen. Ze was slavin van haar 
meesters. Zo zag zij Paulus en Silas ook. Als slaven van allerhoogste God. Tót Paulus haar 
bevrijdde. In Jezus’ naam… 
De vrijheid van vrouw leidde vrijwel onmiddellijk tot ónvrijheid voor apostelen. Ja, waar God 
‘t voor ‘t zeggen krijgt, inkomsten opdrogen, reageert omgeving. Snapt vaak niks van 
vreemde, christelijke snuiters. En al helemaal niet, als ze liedjes zingen in de nacht. Wie dóet 
dat nu, als ‘t moeilijk is? 
Jan en Inge, jullie voelden twee jaar geleden ook de grond onder jullie voeten wegzakken. Zó 
intens, dat je je afvroeg wat voor zin leven nog heeft. Wat is dan je houvast? Dan moet je 
alle zeilen bijzetten om aan Paulus’ woorden waarde te hechten: ‘We léven nog; doe niks 
waarvan  je later spijt krijgt. 
Vertrouw erop dat Jezus Héér is!’ Daarvan zei jij terecht, Inge, dat ‘dit voor een ander 
makkelijk praten is terwijl jullie wereld op dat moment op de kop staat’. Toch is vraag aan 
jullie als doopouders: ‘Wil je deur van je leven én van Louise open zetten voor Jezus?’ 
Bedenk: Geloof is niet enkel God/jij. 
Ook huisgenoten van cipier zullen gedacht hebben: ‘Wat is er nu met pappa/de baas 
gebeurd?’ God staat open voor álle mensen. Zelfs al sta je voor ‘t gevoel mijlenver af van 
God en kerk: meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Kán dat wel zo snel: 
erbij horen? Bij God en gemeente? 
In één nacht? Ja, soms kan er in korte tijd ontzettend veel veranderen. Kerkvader 
Chrysostomos (345-407) merkt op: ‘De directeur van het Huis van Bewaring wast van Paulus 
en Silas de wonden, maar door de doop wassen zij directeur en zijn huis van hun zonden.’ 
Schóón volk, dat leeft voor God.   
Cipier Clemens zocht oplossing voor eigen tijdelijke zorgen (Filp.4:3). Hoe moet dat met mijn 
leven, als gevangenen ontsnappen? Zoals jullie zorg om Louise hadden in eerste weken. Weg 
van redding, die Paulus en Silas wijzen, gaat dieper. Is de weg omhoog naar God achter Jezus 
aan. Dáárom Doop! 
Amen. 


