DOOPDIENST NICOLA (Voorbeeld)
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WOORD VAN WELKOM
Aansteken kaars door broer Jonas
Muziek
Votum en groet
Gedicht
Gebed
Lezing: Mattheus 3: 13-17

Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich te laten dopen.
Johannes probeerde hem tegen te houden. Hij zei: ‘ Ik zou door U gedoopt moeten
worden en U komt naar mij?’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Laat nu maar, want zo
behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.’ Toen liet hij Hem begaan. Toen
Jezus gedoopt was, kwam hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel
voor Hem en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op hem neerkomen. Er
kwam een stem uit de hemel, die zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind.’
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Twee korte anecdotes over Sint Nicolaas uit het boek “Alle Heiligen”
van Wim Zaal.
Overdenking ‘Gerechtigheid vervullen’
Doopverklaring lezen
Vraagstelling aan de ouders en peetouders
Doop
Muziek
Uitzending en zegen
Muziek

Gebed

Lieve, grote God, schenker van leven keer op keer, wij zijn hier samen voor u. In eenvoud
van geest en gemoed. In verbondenheid met elkaar hoe verschillend wij ook allen zijn.
Ieder met zijn eigen leven, de vragen, onze mogelijke antwoorden daarop. God, ja wij
zijn samen voor u om u te vragen, kom in ons midden. Dat wij aandachtige mensen worden
vanmiddag, bewust van het grootse wonder van nieuw leven. Wil onze harten openen, ons
doorstralen van licht en vreugde om dit nieuwe mensenkind, onze Nicola.
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God, wij willen dit kind present stellen. En door de doop in uw verbond van liefde,
echtheid en trouw opnemen. Uw kind is nu op uw aarde en wij vragen, wil aldoor bij hem
zijn en ons helpen hem liefdevol te begeleiden op haar weg. U vragen wij om over hem te
waken en haar te behoeden. Want dankbaar zijn wij dat wij ons met hem gaan verbinden
in dit leven. Wees dan tegenwoordig en wees gedankt. Voor de pracht van uw broze
schepping en al wat uit haar voortkomt. Lofprijs aan u, nu, altijd. Amen

Overdenking
Beste vrienden,
‘Mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind’ zegt God over Jezus. En wat een weelde, in
dit geval zijn er twee geliefde zonen: Jonas en nu ook Nicola. Die passage uit Mattheus
koos ik niet voor niets. Daar zijn twee mannen, die aan elkaar verwant zijn solidair en
verbonden met elkaar bezig. Johannes, de iets oudere neef van Jezus, is begonnen met
een nieuwe praktijk, een nieuw ritueel omdat in zijn tijd de politieke chaos, de onrust en
angst te snijden was. Rust vinden en een nieuwe innerlijke start maken in de woestijn.
Daarom dus de doop. Zo leert hij mensen opnieuw contact maken met de Eeuwige die je
begeleidt op je weg. Jezus voelt daar ook wel voor, wil zo wat Hij van binnen zo sterk
ervaart aan het goddelijke nog eens extra kracht bij zetten middels die doop. En het
leuke is, dat zij –in tegenstelling tot veel andere mannen- niet competitief zijn.
Johannes erkent volledig dat Jezus zijn eigen rol te vervullen heeft in het liefdewerk
van God; ieder op zijn eigen manier. En Jezus heeft op zijn beurt Johannes nodig: zo
erkennen zij elkaar volkomen en vullen zij elkaar aan. Samen gerechtigheid vervullen en
wij hopen uiteraard dat deze twee broertjes dit ook een beetje als levensthema gaan
krijgen uiteraard. Het is een krachtig bijbels beeld: een fonkelende rivier, de Jordaan,
twee geïnspireerde vrienden, helder licht en dan die wonderlijke duif die neerstrijkt op
Jezus; wat schetst deze beschrijving een dimensie van Gods kracht en bijstand. En
wanneer een doop als de onze niet voor het gebaar wordt gedaan, maar met lieve en
goede intentie en inhoud wordt gevuld, kan het precies zo werken. Als het ware de magie
van het ritueel van de doop. Die maakt, dat het broze mensenleven door een goddelijke
glans wordt omgeven en gedragen.
En broos kan een leven zijn. Wat mogen wij ons gelukkig prijzen dat het goed gaat met
Nicola, ondanks de schedelafwijking van zijn hoofdje! Wat een dappere jongen. En
vandaag krijgt hij zijn officiële doopnaam niet voor niets. Nicola is afgeleid van het
Griekse nike dat overwinning betekent en ook van laios het volk. Jullie als familie en in
het bijzonder deze kleine man hebben de zege behaald. Jullie kiezen totaal voor om met
alle inzet die je in huis hebt, met grote zorgvuldigheid, consequent te verzorgen en
moed te houden. Misschien zijn we vandaag daarom nog wel extra blij. Vandaag vieren
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wij bewust dat Nicola er volledig bijhoort en toe doet in dit leven. Tot een kind wordt
dat wordt gezien en door God wordt waargenomen en beschermd. Dierbaar is ook, dat jij
vernoemd bent naar je grootmoeder Nicoline; ook zij leeft in jou voort. Ook geloof ik
vast en zeker dat Nicola zijn naam eer gaat aandoen. Hij bevindt zich namelijk in nog
meer goed gezelschap. Zo was Nicolaus een van de 7 armenverzorgers die in Jeruzalem
werden gekozen in de eerste christelijk gemeente aldaar. Een helper met een
optimistisch gemoed. En wij hoorden reeds over onze mensenvriend die redding en
humaniteit uitdeelt, gewoon dat cadeau aan mensen kan geven. Een mooie opdracht aan
jullie Kees en Meg, peetouders en u allen om Nicola en uiteraard onze Jonas te
inspireren en ondersteunen op hun weg ten goede. Dat Nicola zijn mogelijkheden
gestalte kan geven. Dat hij het goede dat hij in zich draagt tot volledige bloei mag laten
komen; ook anderen tot een zegenrijke vreugde zal zijn.
Nicola, jij bent een overwinnaar, je hebt meteen al laten zien wat jij waard bent, dat jij
waardevol bent. En wij vertrouwen er op, dat God jou helpt ook het volgende traject
glansrijk te doorstaan wanneer de tijd aanbreekt voor je operatie. Weet dat je veilig
bent, in Gods handen. Jou komst in de wereld willen wij samen met jou en God vieren nu
wij jou gaan dopen.
Het tijdstip van het jaar is ook mooi, omdat je zo verbonden bent met het kerstmis-kind
Jezus. Kinderen van het licht, allebei! En het water dat jij ontvangt is dan wel niet uit de
Jordaan of de Walcherse zee, maar toch, het is gewijd.
Voor wij overgaan tot de doopceremonie lees ik twee verzen voor van Huub Oosterhuis.
‘Niet als een storm als een vloed niet als een bijl aan de wortel, komen de woorden van
God, niet als een schot in het hart. Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de
winter, dorstig en hard deze grond, zo is het Koninkrijk Gods. Dat het zo mag zijn,
amen.
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