
Overdenking 8 april 2018, doopdienst 

Ze waren op weg naar Emmaüs, die 2 leerlingen van Jezus. Emmaüs, een stadje ongeveer 12 

km van Jeruzalem. Maar aan het eind van het verhaal zijn ze weer terug in Jeruzalem. Dat 

was niet hun bedoeling, maar dit is dan ook een verhaal over omkeren, of misschien over 

omgekeerd worden. 

De leerlingen, twee mannen, of een man en een vrouw, we horen alleen de naam van 

Klopas, hadden Jeruzalem verlaten, volledig ontgoocheld. Al hun hoop verdwenen. Jezus, die 

ze hadden vertrouwd, in wie ze een profeet van God hadden gezien, iemand die Israël zou 

bevrijden van de overheersende machten. Maar het was anders gelopen. Jezus was gedood. 

Einde verhaal.  

En daarna werden ze ook nog eens in verwarring gebracht door andere leerlingen van Jezus, 

vrouwen die vertelden dat het graf van Jezus leeg was en dat hij zelf leefde. Maar deze 2 

leerlingen, Klopas en reisgenoot, durven het niet te geloven. Ze laten het achter zich, ze 

laten Jeruzalem achter zich.  

Door die derde persoon, die met hen meeloopt, hen herinnert aan wat hun eigen profeten 

en heilige boeken allang hebben gezegd, het brood met hen deelt, wordt alles anders. De 

leerlingen herkennen Jezus, en alles komt in een nieuw daglicht te staan. Ineens is het terug: 

de hoop, het geloof. Dat de dood van Jezus niet het einde van een mooi verhaal was. Maar 

dat dit juist het begin is: opstaan in een nieuw leven. Leven dat sterker is dan de dood.  

En daarmee zijn we dan ook zo ineens bij de doop. Want dit is immers waar ook de doop 

voor staat. Doop is teken van ondergaan, sterven, aan zonde en alle donkere krachten van 

het leven, en weer bovenkomen, opstaan. Delen in een nieuw leven, met Christus.  

Je kunt de doop niet zien als 1 punt op je levensweg waarop ineens alles anders wordt. Alsof 

alles voor de doop zwart is, en alles daarna wit en licht. Zo werkt het niet, leven niet, geloven 

ook niet. En zeker bij de doop van een klein kindje zou dat de werkelijkheid geen recht doen. 

De doop is niet een soort magisch teken, dat het kindje zal beschermen tegen verdriet of 

lijden, of een magisch teken dat vanzelf ook geloof opwekt of tot een goed leven leidt.  

De doop is wel het teken van Gods liefde, Gods aanwezigheid. En daarmee direct ook een 

uitnodiging om die stem op te vangen, iets te ervaren van God, je daarvoor open te stellen. 

In het verhaal zien we de beide reisgenoten eigenlijk van 2 kanten. En het is interessant om 

jezelf de vraag te stellen in welke kant je jezelf het beste kunt herkennen. De teleurgestelde 

reizigers, die de hoop aan het verliezen zijn, niet meer weten wat ze moeten geloven. Of de 

mensen met nieuwe hoop, die zich omkeren, die iets hebben ervaren van nieuw leven, 

nieuw perspectief. Mensen die hebben ervaren dat Jezus er is, ondanks alles wat er gebeurd 

is, en hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt. 

Het zijn de beide kanten van leven, van geloof en twijfel, verwarring en overtuiging, 

weggaan en weer terugkomen, die in dit verhaal allebei een plek hebben. En misschien 

maakt dat het verhaal juist wel herkenbaar. 



Misschien kunnen we ons wel met die beide kanten identificeren, meer of minder, dat is 

voor iedereen verschillend.  

Er is de hoop, het enthousiasme, dat je durft geloven in God, in Jezus, dat je durft geloven in 

het leven, dat het waardevol is. Dat je kinderen durft te krijgen, en dat je ze wilt laten dopen. 

Dat je ze iets wilt vertellen van Gods liefde, en van de dingen die aan je leven richting geven. 

Waar het echt om draait.  

Maar tegelijkertijd de ervaring dat het soms heel lastig is om al die verhalen te geloven. Dat 

je zelf niet meer ziet wat geloof of kerk toevoegt. Dat je er liever een tijdje bij weg blijft, je 

eigen weg zoekt. Dat je het ontzettend lastig vindt om te bepalen of je iets van dat geloof 

aan je kinderen durft meegeven of dat je ze niet wilt opzadelen met wat jezelf misschien ook 

als ballast hebt ervaren. Dat in de loop van het leven je alles waar je aan vast hield je uit 

handen is geslagen. 

In het verhaal is de ontmoeting met die derde reisgenoot dat wat alles anders maakt. Het is 

een raadselachtige ontmoeting. Iemand die meeloopt, vragen stelt, iemand die de maaltijd 

met hen deelt, die ze dan ineens herkennen als Jezus maar die dan ook ineens weer weg is. 

Maar na die ontmoeting ziet het leven er anders uit. 

In het verhaal van de Emmaüsgangers laat Jezus zich zien als reisgenoot, als een mens die 

met de andere reizigers in gesprek is. Het mooie van dit verhaal is dat dat ons zo ook iets 

vertelt over de ontmoeting met die onverwachte derde. Iets van God ervaren hoeft geen 

spectaculaire ervaring te zijn.  

Zo’n ervaring kan ook liggen in een goed gesprek dat je met iemand hebt. Iemand op jouw 

pad, met aandacht, die woorden spreekt waar je op dat moment verder mee kunt. Die je 

hoop geeft, moed, vertrouwen.  

Als jullie als ouders je kind laten dopen is dat ook een rol die je op je neemt. Om samen met 

je kind de weg van het leven en van het geloof te gaan. Om de verhalen door te vertellen, 

zoals Jezus deze reizigers vertelt over hun eigen heilige boeken, de woorden van de 

profeten.  

Tegelijkertijd is de doop ook een teken dat jullie kinderen deel zijn van onze 

geloofsgemeenschap. En misschien, hopelijk, ontmoeten jullie kinderen op een gegeven 

moment mensen in de geloofsgemeenschap die aandacht voor ze hebben, die een stukje 

meelopen, die hen iets laten zien en ervaren van God, van zijn liefde. Niet voor niets keren 

de leerlingen zich om, om terug te gaan naar Jeruzalem, om de andere leerlingen op te 

zoeken. Om het verhaal verder te vertellen. Geloven in je eentje is heel erg moeilijk, 

misschien wel onmogelijk.  

Het is de ontmoeting met de ander,  

de stem die jou aanspreekt,  

de ander die jou het brood aanreikt,  

die ontmoeting die alles anders maakt.  



Die stem die ons uitnodigt om ons telkens weer om te keren, op te staan, op weg te gaan, 

ons nieuwe leven te leven met God.  

Dat we die stem telkens weer mogen opvangen. 

Amen 


