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Ds. Elly Urban 

 

Gemeente van Christus, 

 

Ik zei het al bij het kindermoment, ik was laatst bij die film de 

Lion King, een film met prachtige beelden van dieren, mooie 

muziek, ook een beetje nostalgie natuurlijk, van toen ik de eerste 

versie van deze Disneyfilm keek met onze kinderen. 

Wat me opviel, deze keer, is dat in het verhaal ook hele 

interessante gedachten meekomen over hoe je naar het leven 

kijkt en jouw eigen plaats daarin. 

Het jonge leeuwtje Simba groeit op in een vredige omgeving maar al snel maakt hij ook kennis met 

donkere kanten, gevaarlijke hyena’s, zijn oom Scar die Simba’s vader naar het leven staat en symbool 

is voor kwaad, jaloezie, haat. Scar zet een val op waardoor uiteindelijk koning Mufasa sterft, en 

verdrietig, ontgoocheld en met een enorm schuldgevoel (dat hij de dood van zijn vader heeft 

veroorzaakt) ontvlucht Simba zijn land.  

Uiteindelijk wordt hij gevonden door 2 dieren, Timon en Pumba, 

stokstaartje en wrattenzwijn, die vrolijk en onbezorgd door het leven 

huppelen en zich ontfermen over Simba. Hun vrolijkheid werkt 

aanstekelijk en Simba laat zijn verleden los en begint weer te genieten 

van het leven in een paradijselijke omgeving van groen, planten, 

watervallen en vlinders. 

Dan ontspint zich een bijzonder gesprek tussen het drietal. Simba wil iets vertellen over de 

levenslessen die hij van zijn vader en vrienden meekreeg. Het leven is een kringloop, waarin jij 

verbonden bent met de mensen om je heen en de mensen die je voorgingen; waarin je 

verantwoordelijkheid draagt (Mufasa zei bijvoorbeeld: een goede koning is een koning die dienstbaar 

is, die geeft en niet neemt); een kringloop waarin het leven niet om jou draait, om jouw positie en 

roem, maar om het goede voor iedereen. En waarin het goede voortleeft, ook als dieren doodgaan, 

zoals Mufasa. Een kringloop waar jij deel van uitmaakt, onderdeel van iets wat jou overstijgt en wat 

aan jouw leven vooraf gaat. 

Timon en Pumba volgen er niets van, luisteren er niet eens serieus naar. Hun levensvisie is heel 

anders, leggen ze uit. Het leven is als een rechte lijn, die begint bij jouw geboorte en eindigt bij jouw 

dood. En op die lijn moet je er zelf maar het beste van zien te maken. Hun levensmotto is Hakuna 

Matata, geen zorgen. Leef bij de dag, geniet, vladder door het leven zonder zorgen, en neem ook 

vooral niet de zorgen van anderen op je nek, kies voor de makkelijkste weg naar jouw persoonlijk 

geluk.  

Op een bepaald moment komt Simba voor de keuze te staan of hij terug moet gaan naar zijn land, 

dat inmiddels is vervallen tot een woestijn. Nala, zijn vroegere vriendinnetje, die later zijn vrouw zal 

worden, spreekt hem aan op zijn verantwoordelijkheid, net als Rafiki de wijze. Het verhaal loopt goed 

af, Simba kiest ervoor zijn verantwoordelijkheid en roeping te volgen, en zelfs Timon en Pumba 

geven toe dat dat idee van die rechte lijn te kort door de bocht is en schieten Simba te hulp. 



In de voorbereiding voor deze dienst moest ik aan dit verhaal denken omdat het zo mooi een paar 

inzichten illustreert waar het bij de doop ook over gaat. Levenswijsheid die we vandaag zichtbaar 

maken in een oud christelijk ritueel. 

We lazen die woorden uit de eerste brief van Johannes. Een brief, waarin de schrijver probeert te 

verwoorden waarover het gaat in het christelijk geloof. In die hele brief springen een paar 

kernwoorden naar voren. 3 x L zou je kunnen zeggen: Licht, Liefde en Leven. Die woorden zeggen 

alles over God en over Jezus. God is licht en liefde, in God kun je het echte leven vinden, de betekenis 

van het leven. En naast Licht, Liefde en Leven schrijft Johannes steeds over verbondenheid. Echt 

leven betekent leven in verbinding, verbinding met God, met Jezus, en verbondenheid met mensen, 

met elkaar.  

Liefde en verbinding, die woorden staan centraal in dat stukje uit hoofdstuk 4, dat we hoorden. 

Liefde komt van God, wordt daar gezegd, en als je zelf liefde kent in je leven, dan ken je God. Want 

God IS liefde. En dan volgt die prachtige zin: het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben 

liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad. 

Daar begint alles: God heeft ons liefgehad. Die liefde staat aan het begin van ons leven. Het leven als 

een kringloop van liefde. Het leven begint niet met onze liefde, maar we zijn geliefd. En als wie iets 

van die liefde opmerken kunnen we zelf ook liefhebben.  

De stap naar de doop is dan niet moeilijk te maken. In de voorbereiding voor vandaag waren we in 

gesprek over wat de doop betekent. En voor jullie allemaal was een heel belangrijke waarde, die in 

de doop zichtbaar wordt: dat ieder mens, ieder kind, gezien wordt, dat je bestaan wordt opgemerkt. 

Je naam wordt genoemd, en opgetekend op de dooprol. De doop drukt uit dat Gods liefde aan jouw 

leven vooraf gaat. Deze kinderen kiezen natuurlijk niet zelf voor hun doop, maar de ouders kiezen 

ervoor, om uiting te geven aan het geloof dat de levens van hun kinderen geliefd zijn. Dat hun leven 

verbonden is met God. En dat ervaren jullie ook als iets moois: een diep besef dat het leven niet 

vanzelfsprekend is, niet iets dat je zelf maakt, maar een groot wonder, waarbij dankbaarheid 

overheerst. Dankbaarheid voor deze nieuwe levens. 

Elze en Tjitse zijn onderdeel van die kringloop van liefde, en ze mogen die liefde gaan ontdekken, zich 

eigen maken, en dan weer doorgeven. Natuurlijk zullen ze daar hun eigen weg in moeten vinden. Net 

als Simba zijn eigen roeping moest ontdekken. Zo zullen Elze en Tjitse hopelijk ook hun weg vinden, 

ontdekken waartoe zij geroepen zijn, uitvinden waar hun verantwoordelijkheid ligt.  

Dit klinkt misschien wat zwaar, en natuurlijk mag er ook best iets zijn van de vrolijkheid van het 

Hakuna Matata, geen zorgen, genieten, leven bij de dag. Maar toch geloof ik, en ook jullie spraken 

dat uit als ouders, dat er meer is, diepgang en zin, geloof dat dieper gaat dan zorgeloos leven alleen. 

Het leven zal namelijk niet altijd zorgeloos zijn, hoe graag we dat ook zouden willen. Dat is ook een 

besef dat in de doop altijd meekomt. Het symbool van het water verwijst ook naar het ‘door het 

water heen gaan’, een overgang, Johannes noemt dit op een andere plaats in zijn brief een overgang 

van de dood naar het leven. Dood, kwaad, schuld en lijden, het zijn donkere en sombere woorden 

maar ze zijn er, in ieder mensenleven, in de wereld waarin Tjitse en Elze zijn geboren. En ook zij 

zullen met die donkere kanten van het leven in aanraking komen. Zoals Simba die kanten ook 

ontdekte: aanvallen van hyena’s, een jaloerse en gewetenloze oom, zijn eigen schuldgevoel omdat hij 

moest inzien dat hij tekort was geschoten. Bij de doop erkennen we dat die kant van het leven er is, 

om ons heen en ook in onszelf. En tegelijkertijd laat de doop zien dat er meer te zeggen is. Dat ieder 

mens door dat water heen mag gaan en weer bovenkomt, bevrijd, in de hoop en het vertrouwen dat 



de dood nooit het laatste woord heeft. Dat Gods liefde sterker is dan al dat donkere. Dat er altijd 

hoop is op leven, licht en liefde.  

Die hoop, die wordt in de Bijbel, en ook hier in deze brief van Johannes, verbonden aan Jezus. Jezus, 

die als zoon van God in de wereld kwam, liefde zichtbaar en tastbaar maakte in zijn leven, maar werd 

gedood. En de verhalen over zijn opstanding, zijn overwinning op de dood. Johannes gebruikt het 

woord verzoening, een woord om uit te drukken dat geen enkel kwaad, geen enkele schuld, geen 

enkele zonde, ons kan weghouden van de liefde van God, die alles omvat, altijd groter is, altijd verder 

reikt, zonder einde, zonder begin.  

Die kringloop van liefde, misschien klinkt dat nog wat abstract. Johannes maakt in zijn brief liefde ook 

heel praktisch. Dat verbindt hij ook aan Jezus. Op de achtergrond van deze brief speelt steeds de 

vraag wie Jezus echt was. Alleen een abstract begrip, of juist ook de Jezus die mens werd en heel 

praktisch liet zien wat liefde is. Voor Johannes is dat laatste belangrijk: Jezus zichtbaar, dichtbij 

mensen, liefde in de praktijk. Omzien naar elkaar, daar gaat het om, en je verantwoordelijk weten 

voor de mensen om je heen. In het voorgesprek zei iemand van jullie dat ook mooi: christelijk geloof 

is een heel mooi tegenwicht tegen egoïsme, tegen de dikke ik, de persoon die zichzelf in het 

middelpunt stelt, die geen ander doel heeft dan zijn eigen geluk veilig stellen tijdens die lijn van jouw 

leven. Liefde staat bij Johannes tegenover eigenbelang, tegenover onverschilligheid naar anderen. 

Liefde staat ook tegenover haat. En tegenover angst. Als je vertrouwt op de kracht van liefde hoef je 

niet angstig in het leven te staan.  

Liefde komt van God, zegt Johannes, maar wij kunnen God niet zien. En eigenlijk kunnen we wel iets 

van God zien, want Gods liefde is in ons, mensen, ten volle werkelijkheid geworden. Overal waar wij 

liefde laten zien, laten we dus iets zien van God. Dat is mooi, ook om als ouders te beseffen. Jullie 

willen je kinderen graag iets meegeven van geloof, van God. Dat kan door ze de verhalen te vertellen, 

verhalen uit de Bijbel, verhalen over mensen die met God leven, misschien verhalen uit je eigen 

leven, hoe je iets van God hebt opgemerkt. En ook op andere plaatsen krijgen je kinderen iets mee 

van dat geloof, op school, hier in de Oosterkerk. En bij dat alles zegt Johannes dan dus ook: overal 

waar jij liefde laat zien, liefde voor je kind, voor anderen in je omgeving, daar laat je dus ook al iets 

zien van God. Overal waar wij hier in de gemeente iets laten zien, heel praktisch, een liefdevol 

gebaar, een woord, daar zien we iets van God. Heel dichtbij, heel eenvoudig eigenlijk.  

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad maar dat God ons heeft liefgehad.  

Het verhaal van de leeuwenkoning eindigt ermee dat Simba en Nala zelf hun eerstgeboren kindje 

laten presenteren aan de dieren, weer door de wijze Rafiki. Het leven gaat door, het begint niet bij 

ons en het eindigt niet bij ons, en precies zo is het met de liefde. Dat we daar vandaag weer bij 

bepaald mogen worden, in de doop van Elze en Tjitse.  

Amen 

 


