
 

 

Zondag 21-09-2014 10.00u 

doopdienst 

Voorganger:Ds  Laseur (wijkpredikant) 

Thema: geen vondeling maar bondeling! 

Preek 
Prediking n.a.v.: Genesis 17: 1b en 2a (HSV) Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor mijn 

aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen Mij en u. 

Een kind te vondeling leggen in dit land is strafbaar. In enkele steden worden tegenwoordig 

babykamers ingericht. Met een vondeling-luik. Anderen daarentegen gaan tot het uiterste 

om de kinderwens vervuld te krijgen. Vandaag komen we in aanraking met iemand, die bijna 

twee keer Abraham heeft gezien. 

De apostel Paulus zegt, dat hij bleef hopen tegen beter weten in. Níet op het feit dat de 

burgemeester bij hem op bezoek zou komen, wanneer hij honderd zou worden. Maar wèl, 

dat hij bleef hopen op het feit dat hij vader van een menigte van volkeren zou worden. En 

dat wordt ook op bijzondere wijze gemarkeerd. 

Mensen zeggen wel eens: Het krijgen van een kind verandert het hele leven. Maar bij de 

meesten van ons gaat ‘t niet zover, dat ‘t bij ouders leidt tot náámsverandering. Hier wèl! 

Abram en Sarah krijgen er ieder de letter H bij: vijfde letter van het alfabet. Want letters 

staan in het Hebreeuws ook voor cijfers. 

Vijf staat voor Israël dat naam van de ene God in alle vier windstreken hoog heeft te houden. 

Zo staat het later ook in vijf boeken van Mozes. En zo lezen we met de woorden van onze 

tekst uit het eerste boek: Ik ben God, de Almachtige! Je voelt: het geloof komt hiermee 

helemaal onder hoogspanning te staan. 

Hoezó Almachtige: géén zoon, géén volk, géén land! Maarten Luther, ooit op bezoek in een 

dorp, vroeg aan een boer om woorden van de apostolische geloofsbelijdenis op te zeggen. 

De man begon: ‘ik geloof in God, de Vader, de Almachtige…Wacht eens even, zei Luther. 

Weet u wel wat dat laatste betekent? 

De man begon te blozen en zei: ‘nee, eigenlijk niet!’ Waarop Luther zei: ‘ik en alle geleerden 

weten het ook niet. Geloof enkel dat, als je innood bent, alleen God helpen kan…’ Iets 

daarvan klonk door in jouw antwoord op de vraag, Danieck, of de doop van je kind verschil 

maakt Je zei: ‘God komt naar Jaap toe!’ 

Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. De vraag is dan: maar wie doet dit en wie 

struikelt er niet? Je kind leren lopen (aan de hand van God) is een proces van vallen en 
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opstaan. De ouders zijn vlak in de buurt bij éérste stapjes. De doop maakt voor jou dit 

verschil, Reina, dat je opvoeden níet alleen doet. 

Ik zal mijn verbond sluiten tussen Mij en u. Twaalf keer wordt in dit hoofdstuk het woord 

verbond gebruikt. De oprichter is de Almachtige. En daarvan zei jij, Jan: ‘Als ik Noah niet zou 

laten dopen, ben ik God óngehoorzaam!’ Immers wat in Israël met besnijdenis gevierd 

wordt, is dat we géén vondelingen zijn. 

Eerste mensen zoals Adam en Eva zijn ‘t wel gaan denken. Hoort God nog wel bij ons of niet? 

In niemand is die vraag zo helder beantwoord als in Jezus Christus. Hij zegt Zelf: ‘Gaat heen 

en maak alle volken tot mijn getuigen. Doop hen (Mt.28: 19). Maak hen ‘bondelingen’. Inge 

ziet de doop zo: ‘Noah hoort erbij!’ 

Bij Hem, die elk kind van God wil helpen bij een (levens)wandel, die zich kenmerkt door 

geloof, hoop en liefde. Maar het belangrijkste op die weg is toch het ervaren van liefde. 

Liefde, die zichzelf niet zoekt. Alles over heeft voor de ander. De hóóp is, dat gemeente als 

huisgezin het geloof in die liefde zal voeden. 

Amen.  

 


