Er was niemand
Christus Triumfatorkerk, 31 maart 2019 – vierde zondag van de veertigdagentijd
doopviering
Voorganger: ds. Jaap van den Akker
Lezing: Lucas 22: 39-53
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VOORBEREIDIBNG
Welkomstwoord door ouderling van dienst
We doven een vierde kaars op weg naar Pasen
Stil gebed
Aanvangslied ‘Dit is een morgen’ (Lied 216: 1 en 3)
Aanvangswoord
Groet
Bemoediging
Sara steekt haar eigen doopkaars aan
Psalm van de zondag ‘Heer, U doorgrond en kent mij’ (Lied 139b)
Gebed om ontferming
Glorialied ‘Zoekend naar licht’ (Lied 1005: 1 en 2)
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DOOP
De dopeling worden binnengebracht, ondertussen zingen we: ‘Here Jezus wij zijn nu’ (Lied 347)
Inleiding op de Doop
Presentatie
Gezamenlijke belijdenis: Apostolische Geloofsbelijdenis (= Lied 340b)
Doopgebed
Doopintenties door de doopouders
Bediening van de Doop
Zegenlied: (staande gezongen) ‘Kind van God gegeven’ (Lied 781)
Doopvragen
Lofzang ‘Met open armen’ (Hemelhoog 707)
Gelukwensen aan de doopouders, uitreiking doopkaars (OvD) doopkaart en -brief
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WOORD
Met de kinderen:
Veertigdagenproject
projectlied: ‘Met deze verhalen gaan wij richting Pasen’ (couplet 4)
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing
Lucas 22: 39-53 (Arjan Brak)
Lied
‘O liefde die verborgen zijt’ (Lied 561: 1, 4 en 5)
Preek
“Angst wordt overwonnen door geloof. Want ons probleem is simpelweg dat we proberen de
angst zonder geloof te lijf te gaan.
Geloof geeft ons niet de illusie dat we gespaard zullen blijven voor pijn en lijden, noch biedt het
ons het idee dat het leven een toneelstuk is van onverstoord comfort en zorgeloos gemak. Zij vult
ons met een innerlijk evenwicht waarmee we de moeilijkheden, lasten en angsten, die
onvermijdelijk op ons pad komen, aankunnen en zij verzekert ons ervan dat God op ons leven
betrokken is.”
Dit is geen zin van mijzelf.

Het is ook geen analyse van onze huidige samenleving waarin veel mensen door angst gedreven
worden.
Angst niet mee te kunnen in de maatschappij. Angst niet gehoord te worden. Angst voor de
klimaatsverandering, of juist voor de draconische maatregelen om dat te voorkomen.
Angst voor de ander. Met een andere kleur, uit een andere cultuur. Met een hoofddoek of een
keppeltje.
Het is geen antwoord op de grote tegenstellingen die steeds meer mensen in onze samenleving
ervaren. Zoals ook deze week weer uit onderzoek naar voren kwam.
Nee, de zin die ik zojuist citeerde is een citaat uit een preek uit 1956. Een preek van ds. Martin
Luther King.
Angst wordt overwonnen door geloof.
Marten Luther King besluit zijn preek met deze uitspraak:
“Angst klopte op de deur.
Geloof deed open.
Er was niemand.”
Angst wordt overwonnen door geloof.
Hoe dat werkt? Dat laat Jezus ons zien vandaag.
Jezus wordt overvallen door doodsangst zo hoorden we.
De tijd is gekomen. Jezus weet wat er gaat gebeuren. Hij weet dat Judas hem heeft uitgeleverd.
Hij weet van de tegenstand van de hogepriesters en de Schriftgeleerden. Hij voelt de spanning in
de stad.
Even heeft hij zich eruit teruggetrokken. Met zijn leerlingen is hij de stad uitgegaan en de Olijfberg
opgeklommen. In de stilte, in de rust. Tussen de bomen. Hij zoekt de eenzaamheid op. Hij laat zijn
leerlingen achter en dan overvalt het hem. De angst.
Niet menselijks is Jezus vreemd. Hij kènt onze angst.
Hij weet wat het is om in de steek gelaten te worden.
Om eenzaam te zijn. Zelfs zijn intiemste vrienden kunnen niet wakker blijven en met hem bidden.
Hij weet wat het is om je van God verlaten te voelen. Hij roept het zo meteen uit aan het kruis:
“Mijn God, mijn God waarom heb je mij verlaten!”
Hij kent onze eenzaamheid en godverlatenheid. Hij kent onze angst.
Jezus gaat het niet uit de weg. De angst en de eenzaamheid.
Hij ondergaat het. Hij gaat er doorheen – is misschien beter gezegd. Hij doorleeft het. Zweet valt
in grote druppels als bloed op de grond. Het is een gevecht. Een worsteling. Maar daar blijft het
niet bij. Hij krijgt kracht uit de hemel. Een engel om hem kracht te geven. Maar hij moet het toch
zelf aangaan. De confrontatie met de keuzes die hij maakte in zijn leven. De weg die hij gaat. Het
spoor van God door de geschiedenis. Het is voor Jezus de enige weg. Maar wat graag had hij een
andere weg gegaan. Maar het kan niet anders. Deze weg brengt je dichter bij jezelf. Dichter bij
God.
Door de confrontatie met zijn angst aan te gaan overwint Jezus de angst. Staat hij er boven. Door
zijn angst onder woorden te brengen: Neem deze beker van mij weg”, krijgt het geen vat op hem.
Jezus bidt. Hij legt zijn angst bij God neer. En dan ontstaat er ruimte. Vrijheid. Hij legt zijn angst bij
God neer en zo ontstaat er ruimte voor vertrouwen. Vertrouwen in de weg die hij moet gaan.
Vertrouwen in God.
Zo ontdek je ook Gods aanwezigheid.
Het is daarmee niet weg. Nog steeds moet Jezus het aangaan. Hij krijgt kracht. Hulp uit de hemel
zelfs, zo lezen we. En de doodsangst overvalt hem. Heftig is het nog steeds. Maar de angst heeft
geen vat meer op Jezus. Hij durft het aan.
Wij kunnen namelijk de wereld niet controleren. We weten niet wat er gebeurt als we ’s ochtend

uit bed stappen. Ja, ook onze wereld zit vol gevaren en uitdagingen. We hebben geen controle
over de wereld en over ons zelf. Hoe graag we dat ook zouden willen. Er zijn nu eenmaal Gökman
T´s en Michael P´s op deze wereld. Je kunt het leven niet in de vingers houden. Als je dat toegeeft
aan jezelf. Dan ontstaat er ruimte. Als je je durft over te geven aan het leven, dan ontstaat er
vrijheid. Dan leer je het leven te nemen zoals het is.
Overgave, dat maakt vrij. “Laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren.”
Jezus doorstaat de beproeving. En hij hoopt dat dat ook voor zijn leerlingen geldt. In hun angst.
Bid dat jullie niet in beproeving komen. Hij zegt het twee keer. Laat je niet leiden door angst, maar
vindt de vrijheid.
Overgave dus en loslaten. Durven leven. Je angst mag er zijn. Die is er, maar ga de confrontatie
ermee aan en probeer er boven te staan. Dan gaat er een wereld voor je open. Dan ontstaat er
leven. Echt leven in Gods vrijheid. De vrijheid waarin je geschapen bent.
Dat is mooi gezegd. Makkelijk gezegd ook.
Want hoe doe je dat? Dat is voor iedereen een zoektocht.
En hoe werkt dat dan als je een kind is toevertrouwd. Klein, kwetsbaar, weerloos. als je
verantwoordelijk bent voor een ander, afhankelijk nieuw leven. Dat maakt je angstig. Kan ik het
aan? Kan ik er voor mijn zoon of dochter zijn? Doe ik het wel goed? Zoveel dingen heb ik niet in
de hand. Hoe een kind zich ontwikkelt. Wat er in de wereld gebeurt.
Ook dit heeft met vrijheid te maken. Je kind mag zelf de wereld gaan ontdekken. In vrijheid. Eerst
steeds helderder de wereld in kijken. Dan leren lopen en de wereld groter zien worden.
Uiteindelijk ook zelf beslissingen nemen en niet meer meteen naar papa en mamma luisteren.
Vrijheid ervaren, vrijheid nemen en angsten overwinnen. Dingen uitproberen.
Hier komt liefde om de hoek kijken en geloof.
Als je in liefde bent opgegroeid. Als je steeds meer vrijheid hebt gekregen. Als je bent
aangemoedigd om het leven te ontdekken. Als je gehoord hebt dat het goed is dat je er bent en
dingen uitprobeert. Dan is het makkelijker om het leven in te gaan. Dan krijg je zelfvertrouwen
mee en zelfbewustzijn. Dan durf je het leven aan.
Ook de tegenslagen. Ook de angst.
Jezus durft het leven aan. Omdat hij weet dat God bij hem is, Omdat hij weet dat hij geliefd is. Het
heeft vertrouwd gekregen van zijn Vader.
Dat gunt God alle mensen.
Vanuit een liefdevolle geborgenheid opgroeien. En je levensweg ontdekken. De liefde die je hebt
ontvangen delen.
En mocht dat niet lukken. Omdat je ouders niet voor je kunnen of konden zorgen. Omdat er iets
traumatisch is gebeurd in je jeugd. Omdat je niet geleerd hebt wat het is om liefgehad te zijn, dan
zegt God tegen je vandaag: je bent ook mijn kind. Geschapen naar mijn beeld en gelijkenis. Het is
goed dat je er bent. Je bent gekend. Ik leef met je mee. Ik heb je lief.
Want Gods wil niets liever dan liefde ontvangen en liefde delen.
Zodat je onbeschroomd, zonder angst kunt leven.
Vandaag worden Roos en Florian gedoopt.
Te midden van liefdevolle ouders, familie, vrienden, een gemeente hier die hen op handen draagt.
En daarboven op krijgen ze belofte van God. De belofte dat God er voor ze is. Ze kent en draagt.
Ze liefheeft. Zodat ze onder zijn zegen het leven mogen ontdekken en hun eigen weg kunnen
gaan.
Vrij. Vrij om te gaan. Vrij van angst. Vrij om te leven. In het spoor van Jezus.
“Angst klopte op de deur.
Geloof deed open.
Er was niemand.”

Amen
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Orgelspel
Lied “Zo vriendelijk en veilig als het licht” (Lied 221)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader
Collecten
Slotlied: ‘Nu wij uiteengaan’ (Lied 423)
Zegen: zegen van St Patrick (bewerkt)
God gaat voor je uit om je de juiste weg te wijzen.
God staat naast je en neem je bij de hand,
God staat achter je om je te beschermen;
Gods dragende handen zijn onder je om je op te vangen als je valt.
God is in je hart om je te troosten als je verdrietig bent.
God is boven je om je te zegenen:
De genade van onze heer Jezus Christus
De liefde van God
en de gemeenschap in de heilige Geest is en blijft met ons allen.

