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…….Mijn ene opa geloofde niet, maar in de oorlog was hij ondergedoken bij 
christelijke mensen en toen is hij tot geloof gekomen. Mijn andere opa was altijd al 
gelovig, zijn hele familie ook. Je kunt dus wel zeggen dat ik uit een christelijke familie 
kom. Mijn vader en moeder hebben mij laten dopen en naar een christelijke school 
gestuurd. Ik geloofde toen ook wel, maar ik heb later erge problemen gekend. Op mijn 
werk bespotten ze me. 'Vrome' zeiden ze en ‘dat ik eens moest leren genieten’. Elke 
keer zaten ze te zeuren of ik mee zou gaan met hen. Dat heb ik toen gedaan en dat 
werd steeds meer. Uiteindelijk ging ik zelden meer naar de kerk en zat vooral bij hen. 
Een beetje sporten, lol maken, leuke dingen doen. Toen is mijn moeder heel plotseling 
overleden en daar ben ik wel van geschrokken. Wat zou er gebeuren als ik zomaar 
dood zou zijn? Ik ben toen toch weer meer aan God gaan denken, maar ik was er wel 
heel onrustig van. Tenslotte deed ik bijna niks meer aan geloof en deed ik wel dingen 
die eigenlijk niet kunnen. Zou God nog wel wat met mij te maken willen hebben? Ik 
had Hem tenslotte wel laten zitten. Zou Hij niet heel boos op mij zijn? Die onrust werd 
steeds erger en uiteindelijk kon ik alleen maar roepen: God help me! Dat was wel een 
beetje een raar gebed. Toch is dat het begin geweest van de ommekeer. Wat ben ik 
blij dat ik weer geloven kan. Als Jezus toch niet voor mijn zonden gestorven was, dan 
was het nooit meer goed gekomen tussen God en mij. Nu weet ik dat Hij mijn zonden 
vergeeft, ook van die tijd dat ik er maar wat op los leefde. Weet je, ik vond laatst in 
een la de doopkaart die mijn ouders ooit gekregen hebben toen ik gedoopt werd. 'Ik 
heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij', stond erop. Dat vond ik toch wel 
bijzonder. Die doop van mij, die betekent nu wel veel meer voor me. Over een paar 
maand krijgen wij een kindje. Dat laat ik zeker dopen, want hij of zij moet ook weten 
dat God voor hem wil zorgen. Stel je voor dat dat zo door gaat bij zijn/haar kinderen 
en zo verder. Dan ben ik nog de patriarch van een kerkfamilie. Zie je het al voor 
je?……. 

 
 
 
 
 
 
- Wat heeft God allemaal gedaan in het leven van de ik-persoon?  
- Wat heeft de doop voor betekenis in dit verhaal? 
- Zie je iets van het verbond in dit verhaal? Leg uit. 
                                       


