
Een energievol, gereinigd en verfrist Leven

De doopanno 2015
LEIDEN - Maar liefst zes kinderen
werden 30 augustus gedoopt in de
Hooglandse kerk. De predikant die
de doop voltrok, Ad Alblas, vindt dit
hoge aantal niet vreemd. "Het is en
blijft een betekenisvolle handeling,
eenritueelwaarbijietsonzichtbaars,
een hogere macht, wordt opgeroe-
pen. God is de bron van het leven
en Hij verbindt zich tijdens de doop
liefdevolmet de pasgeborene."
Dopen is een eeuwenoude traditie
die zich moeiteloos in de modeme
tijd voortzet.Het waterdat over het
hoofdje van de pasgeborene wordt
gesprenkeld, heeft meerdere sym-
bolischebetekenissen.Hetverwijst
zowel naar het levensbrengende
vruchtwater in de baarmoeder als
naar Jezus die zelf in het kostbare
levenswater van de dorre woestijn maar 00k om de gemeenschaps-
werd ondergedompeld. Vanaf die zin. Je maakt samen deel uit van
tijd staat de doop symbool voor de doopplechtigheid en kiest bij-
een energievol, gereinigd en ver- voorbeeld de gezangen uit. We vin-
frist leven. Welke achtergronden den het deel uitmaken van de kerk
hebben de baby's die afgelopen en de onderlinge saamhorigheid
zondag in de Hooglandse kerk zijn waardevol en belangrijk. Dit wil-
gedoopt en wat willen de ouders len we Karel al vroeg meegeven.
met de doopbelofte die zij gaan Het dopen hoort erbij, of anders
uitspreken aangeven? gezegd, het is er een bevestiging

van."

De doop in een dienst van de Leidse
Binnenstadsgemeente in de Hoog-
landse kerk (Foto: pr/Metha van
Vliet).

leven te delen met de kerkgemeen-
schap. Van Dijk: "Met de doop
wordt Sarah welkom geheten in
onze kerkelijke gemeenschap.
Het is niet dat we hiermee een
godsdienstkeuze voor haar willen
maken. Later zal ze zelf beslissen
wat ze wil. Wei willen we haar een
goede start geven en kennis laten
maken met wat wij als het goede
ervaren en haar dit zonder opdrin-
gen meegeven." •

Gemeenschapszin
Maar hoe zien moderne ouders de Symbool van hoop
doop? "Het is een bewuste keuze Baby Sarah is het eerste kind van
om Karel te laten dopen. Hiermee Fennand van Dijk en Annerieke
doen we de belofte hem te wijzen Franssen. Beide ouders werken
naar God", zegt zijn vader. Baby fulltime en hebben een druk
Karel is zeven weken oud en het bestaan. Ook zij kiezen er bewust
derde kind uit het gezin. Beide voor om Sarah te laten dopen. Niet
ouders komen uit een christelijke alleen door hun eigen christelijke
familie. "Bewust heb ik de bijeen- achtergrond, maar vooral vanwe-
komsten voorafgaande aan de ge Sarah zelf. Van Dijk: "We wil-
doop bijgewoond, ook al waren de len door middel van de doop onze
details bekend. Het is immers onze dankbaarheid uiten dat onz£ doch-
derde keer, maar ook nu verliep ter bij ons is en dit gevoel delen.
de voorbereiding zeer zorgvuldig Mijn vrouw en ik zien de doop als
en mooi. Het gaat bij die samen- een symbool van hoop, dat God
komsten niet alleen om de doop, Sarah in liefde nabij wil zijn in

~ haar leven".
Haar ouders kiezen evenals de
ouders van Karel er bewust voor
om belangrijke momenten in het




