Het besef dat je het niet waard bent

Meer dan symbolisch
“Naderhand zag ik het op de foto’s: Vlak voordat ik onder water ging lachte ik, maar na de doop keek ik
heel serieus. Dat kwam door de emotie. Het heeft echt wat met me gedaan.”

We kennen hem als een van de gitaristen die regelmatig op het podium staan:
Tim van der Meijden, 23 jaar. Sommige
mensen denken dat die andere bebaarde
gitarist zijn broer is. Tim lacht: “Nee hoor,
dat is Robin Abspoel. Mijn broer en ik
lijken helemaal niet op elkaar.”
Kapotte gitaar
Muziek maken is hem op het lijf geschreven. Gitaarspelen heeft hij zichzelf aangeleerd, nadat hij voor 20 euro een kapotte
gitaar had gekocht en die gerepareerd had.
Nu is hij bezig met het zelf bouwen van
een nieuwe basgitaar. Hij is een poosje
bandleider geweest bij X-pact en zit sinds
een jaar in een van de muziekteams die in
de grote zaal spelen. “Als bandleiding ben
ik vooraf al bezig met de liederen: wat is
de boodschap en hoe laten we als band
het lied tot z’n recht komen? Dan besef ik
veel meer wat we zingen en dan raakt het
lied me ook terwijl ik speel.”
De beslissing
“Ik ben christelijk opgevoed. Op m’n
zesde wilde ik me al laten dopen, maar
toen mocht het niet. Toen ik eenmaal
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tiener was, hoefde het niet meer voor mij.
Ik bleef wel geloven, maar het was niet zo
belangrijk meer voor me.” Tims tienertijd was moeilijk, met name omdat hij
vaak werd gepest. Bij X-pact kreeg hij wel
vrienden, door deel uit te maken van het
techniekteam van X-pact en later van de
band. Hij ging ook steeds bewuster kiezen
voor de Heer. Dit voorjaar is hij meegeweest met het 18-plusweekend. “Tijdens
het weekend kwam ook de doop aan bod.
Dat zette me aan het denken. Na een paar
weken heb ik de knoop doorgehakt en heb
ik me aangemeld. Daarna ging het als een
lopend vuurtje door De Meerkerk”, lacht
Tim.

beter van tevoren een paar uien kunnen
snijden, dan waren mijn ogen wel leeg
geweest.”
Familie
Door zijn X-pact-vrienden en door de
doop voelt Tim zich erg thuis in De Meerkerk. “De gemeente zie ik als een grote
familie. Je kunt bij elkaar steun zoeken.
Toch zijn we heel verschillend. De één
is een hand, de ander een voet, maar
samen zijn we Gods lichaam.”

Symbolisch?
“Ik had de keus voor God allang gemaakt,
maar het leek me goed om me te laten
dopen, als symbool voor de hele gemeente, om te laten zien dat ik ervoor ga.
Maar achteraf bleek het toch meer dan
symbolisch te zijn. Bij de doop schoot ik
helemaal vol. Het besef dat je het niet
waard bent, maar toch door God bent
aangenomen. Ik voelde een soort van
zegen die ik over me heen kreeg. Ik had
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