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Preek door de Week+  

 

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst. 

  

Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan eerst op onze 
vernieuwde website www.meerkerk.nl  voor je naar je huiskring gaat, zodat je uit de eerste hand 
samen met je kringleden kan delen in de boodschap die de Heer in ons midden als Meerkerk heeft 
neergelegd. 

  

Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je geloof wilt delen 
met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld met je partner of kinderen, met je vrienden, in je 
bedieningsteam in de kerk of met een aantal collega’s op je werk 

 

****************************************************************************** 

 
Zondag 5 november 2017  
 

Prediker: Wigle Tamboer 
 

Titel: nieuw leven! 

 

Bijbellezing: Romeinen 6: 1-4 -NBV 

1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2 Dat in geen 
geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat 
wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in Zijn dood? 4 We zijn door de doop in Zijn dood 
met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een 
nieuw leven te leiden.  
 
Een paar opmerkingen 
 
Deze zondag zijn we getuige van de doop van 15 broeders en zusters. 
Zoals meestal bij een doopdienst is de preek een uitleg en toepassing van de doop. 
Je zou je kunnen afvragen: is er inmiddels niet genoeg over de doop gezegd?  
Het antwoord is wellicht ‘JA’ als het gaat over de doop als discussie-onderwerp tussen 
voorstanders van de ene vorm van dopen tegenover voorstanders van een andere vorm…  
Het antwoord is ‘NEE’ als het gaat om leven uit genade met de uitwerking van genade als “een 
nieuw leven”, zoals Romeinen 6 ons noemt. 
 
Het is frappant dat de Reformatie van 1517 ons liet zien dat we onszelf niet kunnen redden, zelfs 
niet door de beste van onze goede werken. Maar hoevelen van ons proberen het nieuwe leven in 
Christus wel zelf te leven, alsof we het leven van zo’n nieuw leven wel uit onszelf redden…  Henk 
Binnendijks woorden eerder dit najaar waren zo to the point, ook als het gaat om wandelen in een 
nieuw leven. Dat wandelen is “doen wat je niet kunt.” Het is net als je redding, iets wat God uit 
genade in ons leven doet door Zijn Heilige Geest. 
 

http://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=40740dd5d1&e=ad0e9227ca
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Aanvullende bijbellezingen   
      
Mattheus 28:19,20 
19  “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20  en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat 
ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.” 
 

Romeinen 1:16,17 

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder 
die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin 
geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. 
 
Romeinen 3:21-26 
21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet 
zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen 
onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt 
uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door 
Christus Jezus heeft verlost. 25-26 Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot 
verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn 
verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in 
deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te 
spreken die in Jezus gelooft. 
 
Romeinen 5:1-2 (als je kunt, lees dan heel hoofdstuk 5) 
1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, 
door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot 
Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons 
gelukkig. 
 
Romeinen 12:1,2  
12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen 
stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet 
gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. 
 
Galaten 2:19-21 
19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met 
Christus ben ik gekruisigd: 20 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op 
aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft 
prijsgegeven. 21 Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen 
worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. 
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Voor hen die Engels lezen volgt hieronder een parafrasevertaling van Romeinen 6:1-11. 
 
Romans 6 The Message (MSG) 
When Death Becomes Life 
 
6 1-3 So what do we do? Keep on sinning so God can keep on forgiving? I should hope not! If 
we’ve left the country where sin is sovereign, how can we still live in our old house there? Or 
didn’t you realize we packed up and left there for good? That is what happened in baptism. When 
we went under the water, we left the old country of sin behind; when we came up out of the 
water, we entered into the new country of grace—a new life in a new land! 
3-5 That’s what baptism into the life of Jesus means. When we are lowered into the water, it is like 
the burial of Jesus; when we are raised up out of the water, it is like the resurrection of Jesus. Each 
of us is raised into a light-filled world by our Father so that we can see where we’re going in our 
new grace-sovereign country. 
6-11 Could it be any clearer? Our old way of life was nailed to the cross with Christ, a decisive end 
to that sin-miserable life—no longer at sin’s every beck and call! What we believe is this: If we get 
included in Christ’s sin-conquering death, we also get included in his life-saving resurrection. We 
know that when Jesus was raised from the dead it was a signal of the end of death-as-the-end. 
Never again will death have the last word. When Jesus died, he took sin down with him, but alive 
he brings God down to us. From now on, think of it this way: Sin speaks a dead language that 
means nothing to you; God speaks your mother tongue, and you hang on every word. You are 
dead to sin and alive to God. That’s what Jesus did. 
 
Liederen 
 

Geprezen zij de Heer –  Opwekking 44 
Geprezen zij de Heer  
die eeuwig leeft 
Die vol ontferming ieder troost  
en alle schuld vergeeft 
Die heel het aards gebeuren  
vast in handen heeft 
  
Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon 
Halleluja Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam 
  
Verdreven is de schaduw 
van de nacht 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht 
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Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht 
 
Doop – Sela  
In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
  
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
  
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
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******************************************************************************* 

 
Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en hoe God daarin 
tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen hebben gemaakt, neem ze erbij. 

  

Vragen om met elkaar te delen in de huiskring:   

 

1. Wissel uit wat jou in de preek met name aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je 
sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 

  

2. De toehoorders in Romeinen 6 kenden de betekenis van de doop niet of waren deze betekenis 
bewust of onbewust vergeten. Wat is voor jou de betekenis van de doop? 

 

3. In Romeinen 6: 2 zegt Paulus dat we nu, in dit leven al, dood zijn voor de zonde. Tegelijk weten 
we allemaal dat iedereen nog steeds zondigt. Dat lijkt een tegenstelling. Bespreek met elkaar wat 

Paulus met dit vers zou kunnen bedoelen. 
 

4. De meesten van ons weten - samen met Maarten Luther - dat we onszelf niet kunnen redden 
van onze zonden, maar dat het voor 100% Gods werk van genade is, dat we in geloof mogen 
aannemen. Maar hoe zit dat met “het leiden van een nieuw leven”? Is dat ook 100% Gods werk? 
Zo ja, wat betekent dat? Zo nee, hoe ligt het dan? 
 
5. In de preek vergeleek Wigle het “opstaan om een nieuw leven te leiden” vergeleken met het 
betreden van een nieuw land. Hij deed de suggestie dat het kan helpen om ’s morgens bij het 
opstaan je voeten als het ware te zetten op de grond van dit nieuwe land. Deel waar je kan en wil 
iets over hoe jij ’s morgens opstaat? 
 

6. Het dooplied van Sela spreekt over “een leven dat voorgoed veranderd is”. Welke tips kun je 
elkaar geven om bewuster op te staan in een leven dat totaal veranderd is en hoe je dit leven door 
de dag heen kunt vasthouden? 
 
7. Neem tijd om voor elkaar te bidden om het geleerde van de preek en de kringavond toe te 
passen en vast te houden. 
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*************************************************************************** 
 
Gebedssuggestie 

 

Bid in eigen woorden… 
 

Je kunt ook gebruikmaken van de Bijbeltekst van Romeinen 6 door deze bijvoorbeeld uit de 
vertaling van de Groot Nieuw Bijbel als volgt te bidden: 
 
3 Door de doop die ons één maakte met U, Here Jezus Christus, werd Uw dood ook onze dood. 
Dank dat we dat mogen weten! 4 Door de doop zijn we dus met U gestorven en begraven. En zoals 
U uit de dood bent opgewekt door de verheven macht van Uw Vader, zo mogen ook wij een nieuw 
leven leiden.  
 
 
 


