
‘Een naam voor ieder mens’  (Jesaja 49: 13-16) 
 
Gemeente van Jezus Messias 
 
Een naam kiezen voor je kind tijdens de zwangerschap is een leuke maar ook 
belangrijke taak. Een naam gaat immers een leven lang mee. Wat staat er 
straks voor een naam op het geboortekaartje? Ook bijzonder dat alleen de 
ouders weten hoe hun toekomstige kindje gaat heten. Een mooi geheim voor 
de ouders. Na de geboorte mag je de naam delen en verbreek je het geheim. 
Een mooi hulpmiddel om een naam te kiezen is wellicht de site met de tien 
populairste babynamen. Altijd boeiend om eens naar de populaire babynamen 
te kijken. Wat zijn de trends? Het ene jaar zijn namen in met een engelse 
achtergrond, dan weer oer-hollandse. Ook kennen we tegenwoordig ook 
namen als: Chadidja en Murid. Namen vertellen hoe onze samenleving eruit 
ziet. 
 
Voor jullie als doopouders is het kiezen van een naam voor jullie kindje al een 
gepasseerd station. De geboortekaartjes zijn al de deur uit. Sommigen al meer 
dan een jaar. De namen van de nieuwe borelingen zijn al vertrouwd. Ze horen 
er echt bij. Ook jullie hebben tijdens de zwangeschap nagedacht over de naam. 
Hoe zal zij of hij genoemd gaan worden? Jullie hebben in het begin van het 
doopritueel aan de gemeente uitgelegd waarom jullie voor deze namen 
hebben gekozen. De ene naam verwijst naar een grootouder, een andere naar 
een inspirerend voorbeeld en weer een ander vindt de naam gewoon erg mooi. 
Ieder zo zijn eigen reden. Duidelijk is wel: iedere naam heeft een betekenis. 
 
Voor ons hier in de kerk zijn namen belangrijk. Het is ook heel wezenlijk dat bij 
een doop meerdere keren de naam van de dopeling genoemd wordt. We willen 
daarmee zeggen: het gaat om een mens, een bijzonder individu, een uniek 
wezen. Hier in de gemeente van Christus gaan we uit van mensen, ieders 
levensverhaal is van waarde. In de kerk ben je geen nummer. Of een ding. Je 
mag hier een naam hebben. Sterker nog: hier wordt je naam genoemd. In het 
verhaal van de wording van de wereld geeft de aardmens Adam alles een 
naam. De wereld is bezield. Bomen, vogels, rivieren, planten; alles heeft een 
ziel, het is levend materiaal en dat verdient respect. Ook de mens heeft een 
naam: Adam en Eva. Het boek Exodus heet in het Hebreeuws: ‘het boek van de 
Namen’. Zo lang je naam genoemd wordt, leef je. Een naam noemen wil zoveel 
zeggen als: ‘ik zie jou als een mens’. Ik zie jouw ogen, jouw verhaal, jouw 
identiteit. 



‘Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift.’ God heeft de naam 
van ieder mens in zijn handplamen gegraveerd, of moderner gezegd: 
getatoeëerd. Ieder mens mag er zijn. We hebben een naam, we mogen leven, 
ademen vrijuit. Mensen met een naam en een gezicht zijn wij voor God. 
 
In deze viering hebben de namen van de kinderen die gedoopt zijn geklonken. 
Door het noemen van een naam wordt iemand tot leven geroepen. De naam 
geeft een mens waarde. Tijdens het voorbereiden van deze doopviering in het 
nieuwe huis van Misja en Anne hebben we met elkaar gesproken wat de doop 
voor jullie betekent. ‘Dat ons kind niet alleen is maar gedragen door God; dat 
het zijn of haar eigen weg mag gaan ontdekken; met de doop willen we 
utidrukken dat ieder mens onderdeel is van een groter geheel; ons kind is niet 
van ons maar is een uniek mensje.’ Dit waren zo een paar antwoorden. De rode 
draad in het gesprek was dat met de doop het bijzondere en eigene van ieder 
kind werd uitgedrukt. Het behoort niet aan ons, het is onderdeel van een 
groter geheel. Samen met anderen, grootouders, vrienden en de kerk helpen 
we ons kind een weg tot leven te gaan. 
 
Kinderen zijn mensen met een eigen verhaal, eigen talenten, een eigen wil. 
Hier in de kerk noemen we elkaar bij de naam. Tijdens een viering, tijdens een 
gespreksavond, in de kinderkerk, in de stamafel, bij het koffiedrinken. Als 
mensen geen naam mogen hebben, als we vergeten dat mensen een gezicht 
hebben, dan ligt ontmenselijking op de loer. Als we mensen als een nummer 
gaan behandelen, als een ding, als een complexe zaak, dan worden ze niet 
meer humaan behandeld. Dan worden mensen als een nummer vermalen 
tussen de ambtelijke molens van de overheid. De hele slepende ‘toeslagen-
affaire’ waarin duizenden ouders en hun gezinnen zijn kapotgemaakt komt 
voort het uit ontnemen van hun naam. Ze werden als nummers gezien. Niet 
langer als mensen. Met als meest trieste uitkomst dat honderden kinderen uit 
hun ouderlijk huis zijn gezet. De overheid als hoeder van de mens heeft hier 
flink verzaakt. De Eeuwige, God, noemt echter wel de namen. 
  
Als gemeente van Christus staan we om de dopelingen heen. Samen met hun 
ouders en allen die hun lief zijn roepen we steeds hun naam. 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 



Moge het zo zijn 
Jeroen Jeroense 
 
29 oktober 2021 
 
 
 
 
 
Ik wens jou 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
 



 
 
 
 
 
 


