Beste mensen,
Deze week was ik aanwezig bij een doop en een begrafenis. Een doop is iets vrolijks, een
nieuw begin, iemand kiest voor Jezus en weet dat Jezus voor hem gekozen heeft. Een
begrafenis lijkt een afronding van een leven. Toch hebben ze met elkaar te maken. De doop
door onderdompeling geeft aan het ondergaan en weer bovenkomen: Luctor et emergo, als in
het Zeeuwse wapen. Een weergave van de opstanding uit de dood. Jezus is in de diepte
afgedaald er herrezen. Bij Zijn doop klonk uit de hemel: dit is Mijn geliefde Zoon. Die belofte
mag voor ons mensen ook gelden. Als het ware herboren, in een nieuw leven als kinderen van
de Hemelse Vader. Wij mogen met Hem verbonden zijn in dood en leven. De dood is een vijand
van het leven, ieder mens krijgt er mee te maken, er lijkt geen ontkomen aan. Toch zijn we
niet voor de ondergang geschapen, maar om te leven. Bij de doopdienst werd gelezen over de
gedoopte kamerling (Handelingen 8), die na een zoektocht uiteindelijk geloof gevonden heeft
waar op hij kon steunen. Hij reisde zijn weg verder met vreugde. Dat wens ik Stefan van Pelt
ook toe.
Bij de uitvaart deze week werd gelezen uit 1 Corinthe 15:54-5, waar staat dat de dood
verslonden is, en: Dood waar is uw prikkel, graf waar is uw overwinning? De dood heeft niet
het laatste woord, die overwint niet: Christus is overwinnaar.
29 oktober overleed Willem de Visser, 85 jaar oud. Jaren waren hij en zijn vrouw Aletta
bezoekers van onze gemeente. In 1995 zijn ze er samen gedoopt. Hij had een brede interesse
en de afgelopen jaren hebben we lief en leed, ook binnen zijn gezin, meegemaakt. Hij had
perioden dat hij zich met hart en ziel voor medemensen inzette, zoals voor asielzoekers. Hij
had een grote liefde voor Israël. Hij had ook depressieve perioden, waarbij hij zich machteloos
en verlaten voelde, al had hij biddende welgezinde mensen om zich heen. 4 november was de
uitvaart in zijn woonplaats Kockengen onder grote belangstelling. Dat zijn nagedachtenis tot
zegen mag zijn.
Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk

