
PREEK DOOR DE WEEK

Of weet je niet?

 

Romeinen 6:3-8 (NBV)

14de jaargang, nr. 35 week 46
11 november – 16 november 2019

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Romeinen-6:3-8


maandag 11 november 2019 

Of weet je niet?

Te groot om te vergeten  

Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood 
ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met Hem 
gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en 
majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We 
hebben een heel nieuw leven gekregen! Net zoals we één geheel met Hem zijn geworden in zijn
dood, zijn we ook één geheel met Hem geworden in zijn opstanding uit de dood. (…) 
We zijn dus samen met Christus gestorven. Daarom geloven we dat we ook samen met Hem 
zullen blijven leven. (Romeinen 6:3-5,8 Basisbijbel)

Korte samenvatting: Als we gedoopt (ondergedompeld) zijn in Jezus, zijn we - één geworden 
met Hem - ook ondergedompeld in zijn dood, zijn we vanwege die eenheid ook met Hem 
begraven èn opgestaan om een nieuw - 'met en naar God' - leven te (gaan) leiden. 
Korte vraag: Wie wil - als je dit weet - niet gedoopt worden?! 

Romeinen 6:3-8. Niet gemakkelijk om te lezen, maar wat een rijkdom en wat een belofte. Dus 
een 'van harte gefeliciteerd' aan alle dopelingen van afgelopen zondag. Maar net zo goed de 
felicitaties voor iedereen die in de loop der jaren is ondergedompeld in Jezus en deel werd van 
een door God gegarandeerde opstanding-met-Hem! We hoeven alleen maar Ja te zeggen op 
Zijn aanbod en daarmee het nieuwe leven en alles wat daaraan verbonden is te aanvaarden. 

De aanbieding van dat nieuwe leven komt natuurlijk geheel van Gods kant, maar we hebben 
wel deel aan het daarin 'handelen en wandelen'. Kijkend naar de Bergrede (Matteüs 5 tot en 
met 7) mag het duidelijk zijn dat we daar God bij nodig hebben. Maar daar mogen we ook op 
vertrouwen! Wat Paulus schreef, had ook Petrus op zijn hart. Hij gebruikte er wat eenvoudiger 
woorden voor (zeker in BGT...). Lees maar:
God heeft Christus laten opstaan uit de dood en Hem zijn hemelse macht gegeven. Jullie leven 
in het volle vertrouwen dat God met jullie hetzelfde zal doen als met Christus. (1 Petrus 1:21)
Vrienden, doe dus je best om goed te leven. Dan zullen jullie je geloof niet verliezen, maar het 
juist laten groeien. Dan maken jullie duidelijk dat God jullie heeft uitgekozen en jullie zal 
redden. En dan zullen jullie met open armen ontvangen worden in Gods nieuwe wereld. In die 
nieuwe wereld zal Jezus Christus, onze Heer en redder, voor altijd koning zijn. (2 Petrus 1:10-11)
Laat je geloof groeien door de goedheid en de kennis die Jezus Christus ons geeft. Alle eer aan 
onze Heer en redder, nu en altijd! (2 Petrus 3:18) 

Petrus geeft de lezers van hart tot hart mee om nooit te vergeten wat God voor ons gedaan 
heeft en aan hemelse zegeningen voor ons klaar heeft liggen. Ook geeft hij in zijn brieven tips 
voor het leven om daarin te gaan en te staan.

Om over na te denken
Denk je weleens na over de doop/jouw doop? Wat komt dan bij je boven?
Wat valt jou op als je alle bijbelteksten van deze bijdrage nog eens aandachtig leest?

Gebedssuggestie 
Heer, dank U voor wie U bent en wat U doet en geeft.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-3:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-1:10-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-1:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6:3-8


dinsdag 12 november 2019 

Of weet je niet?

Zoals ik ben

Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent U mij, U weet waar ik ga. U 
volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen. Het ligt alles open voor Uw 
ogen. (Psalm 139:1, berijming 1967) 

Een paar weken geleden sprak ik een van de dopelingen. Hij is zelfstandig ondernemer en zit op
de Alpha Cursus, voor hem een herontdekking van zijn geloof. Hij vertelde dat zijn verlangen 
om los te laten alleen maar groter is geworden. Zelf noemde hij dat bijzonder voor een 
ondernemer die gewend is om alles zelf te doen en zelf te bepalen. ‘Een leven samen met God, 
met de Bijbel, dat wil ik! Ik wil niet meer alles zelf bepalen’. De doop is voor deze ondernemer 
een geloofsstap, loslaten in vertrouwen op God. 

De woorden van Psalm 139 deden me terugdenken aan het bovenstaande gesprek. Deze psalm 
hoort tot een van de bekendste en meest geciteerde. Toch raakt het me steeds weer als ik de 
woorden tot me door laat dringen. 

Heb jij dat ook weleens? Dat je in je leven vol van verantwoordelijkheden, autonomie, 
levendigheid en turbulentie verlangt naar een anker? Een plek waar je niet anders dan jezelf 
bent, helemaal geaccepteerd. In de nabijheid van Iemand die weet wat je drijft, je 
overwegingen kent zonder dat je het uit hoeft te leggen. Die alles van je over wil nemen en je 
tegelijkertijd vrijlaat zelf je beslissingen te nemen. En Die, als je een fout maakt, je vergeeft en 
je helpt om op te staan en weer verder te gaan. 
Die plek is bij God. En dankzij de dood en de opstanding van Jezus Christus zijn de woorden van
Psalm 139 nog actueler voor ons dan dat ze waren voor David, de schrijver. De weg naar God is 
nu open, meer een dialoog. Het lied gaat verder:
U bent mij overal nabij. Uw ogen waken over mij. Van toen ik vormloos ben ontstaan, U wist 
hoe het zou verdergaan. Oh God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op de weg van het 
leven. 

Zowel in deze psalm als in de doop ligt eenzelfde belofte en verlangen verborgen. De belofte 
dat God altijd bij je is en het verlangen om bij God te zijn, om je leven aan Hem over te laten. 

Heer, dank dat U mij op het oog heeft. Dat is altijd al zo geweest en zal altijd zo blijven. 
Help mij om mijn leven in Uw handen te leggen.  

https://www.youtube.com/watch?v=2R8crJhY6zI   

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-139:1
https://www.youtube.com/watch?v=2R8crJhY6zI


woensdag 13 november 2019 

Of weet je niet?

Een doop om nooit te vergeten…

Als ik aan de doop denk, denk ik natuurlijk ook aan mijn eigen doop, maar vooral aan een doop
die ik nooit meer zal vergeten. Deze doop is een van de mooiste ervaringen in mijn leven. 

In 1993 tijdens een reis naar een ontwikkelingsland waar ik meewerkte aan een project 
mochten wij als groep uit Nederland een doopdienst van de plaatselijke gemeente bijwonen. 
De doop vond plaats in een rivier, een kolkende, bruine moddermassa. In dit bruine water 
stonden de dopelingen in witte gewaden met de voorganger van de kerk. 
Eén voor één werden de gemeenteleden gedoopt en de voorganger bleef Gloria a Dios (Glorie 
aan God) roepen. Wij stonden samen met andere gelovigen op de oever liederen te zingen. Het
was een heilig moment. Zo is de doop van een ieder van ons een heilig moment. Iedere 
ervaring, ieder geloofsverhaal is uniek. 
Soms meeslepend en onvergetelijk, soms minder groots, maar altijd bijzonder. In de Bijbel zijn 
veel teksten te vinden die gaan over de doop:

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal 
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. (Handelingen 2:41)

Daarop begon Filippus met hem te spreken over het Evangelie van Jezus, waarbij hij deze 
schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de 
eunuch zei: “Kijk water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?” Hij liet de wagen 
stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem 
doopte. (Handelingen 8:35-38)

Deze twee teksten zijn een illustratie van hoe verschillend de doop kan zijn, wat een rijke 
voorbeelden! En wat een getuigenis van hoe God in ieders leven aansluit op een passende 
manier.

Ten slotte wil ik graag mijn eigen dooptekst met jullie delen: 
En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. 
(Matteüs 28:20)

Om over na te denken
Hoe kijk je zelf terug op je eigen doop? Of als je niet gedoopt bent, heb je misschien het 
verlangen je te laten dopen? 

Gebed
Heer, dank U dat we altijd bij U mogen komen en U altijd bij ons bent. Dank U voor Uw Woord, 
dank U voor de doop!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:35-38
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:41


donderdag 14 november 2019

Of weet je niet?

We hebben de staat van de zonde verlaten

'Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen
geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in de zonde leven?' (Romeinen 6:1-2)

Zouden ze ook gedoopt worden? Ik denk even aan mensen die door de ontmoeting met Jezus 
hun leven radicaal veranderden. Zoals Zacheüs (Lukas 19) en de Samaritaanse vrouw bij de put 
(Johannes 4:5-42); door hun ontmoetingen met Jezus braken ze met hun oude leven, Zacheüs 
gaf zelfs het 4-voudige terug aan mensen die hij had ‘bestolen' en de Samaritaanse vrouw 
vertelde met blijdschap in haar plaats dat ze Jezus - de Messias, had ontmoet, terwijl ze eerder 
leefde als een uitgestotene in het dorp.

Ik moest er even aan denken toen ik die moeilijke stukken van Paulus las in de Romeinenbrief. 
Hij had uitgebreid uitgelegd dat redding niet afhangt van wat wij doen (denk aan de wet 
houden voor de Joden). In Romeinen 1:19-21 schrijft hij dat ‘Gods onzichtbare eigenschappen 
vanaf de schepping zichtbaar zijn in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor 
het verstand waarneembaar.’ Niemand is te verontschuldigen; redding, rechtvaardiging is 
alleen door het geloof in Gods genade, door een levende ontmoeting met Jezus. Alleen Hij kan 
je oude leven 'vernietigen' in de dood en geeft je de mogelijkheid voor een totaal nieuw leven 
door zijn opstanding. We mogen deel uitmaken van Zijn leven.

En toch waren er mensen die dachten: Dat is makkelijk, Paulus, als het alleen genade is en de 
genade toeneemt als we zondigen, dan maakt het niet uit hoe we leven. ‘God vergeeft wel, dat 
is zijn vak’. Alsof de enige boodschap ‘vergeving’ is.
Nee, Paulus benadrukt dat we ook moeten leven overeenkomstig wie we zijn en niet bij de 
zonde moeten blijven. 
Denk eens aan een ander beeld voor de doop, de Exodus van het volk Israël. Ze verlieten het 
land van de slavernij en de onderdrukking en gingen op weg naar het beloofde land. Ze trokken
door de Rode Zee - een beeld van de doop - op weg naar Kanaän, het land dat al aan Abraham 
was beloofd. Lange tijd verbleven ze in de woestijn, vaak morrend tegen God, maar ondanks 
dat bleef God hen leiden door zijn aanwezigheid. 
Zo trekken wij door het water van de doop - de slavernij van de zonde achter ons latend - op 
weg naar het beloofde land, op weg met God naar zijn nieuwe  toekomst. Paulus komt daar in 
Romeinen 8 uitgebreid op terug.
We zijn nog niet op onze bestemming maar onze status is veranderd. We mogen leven over-
eenkomstig onze veranderde status; onze positie staat vast, een mooie positie om daar vanuit 
te leven.

Wees een Zacheüs, bevrijd achter Jezus aan, of als de Samaritaanse vrouw die haar mond niet 
stil kon houden over Jezus.

Gebedssuggestie
Met de Heer begraven en weer opgestaan om voor Hem te leven, Jezus weg te gaan. 
(uit lied Doop, Sela)  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-4:5-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-1:19-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6:1-2


vrijdag 15 november 2019 

Of weet je niet?

De hele Waarheid

Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.... (Romeinen 6:5)

Soms kunnen christenen de indruk wekken dat het leven met Jezus een paradijs op aarde is. En 
ja, ik kan uit ervaring hemelse momenten in herinnering roepen – bergtopervaringen in mijn 
persoonlijk geloof, momenten van liefdevolle nabijheid en geluk. Maar… ik ken ook het dal.

Wat gebeurt er als we mensen wijsmaken dat Jezus volgen een aaneenschakeling van 
gelukzalige momenten en voorspoed is? We wekken dan een valse indruk. Het kruis van 
Christus op je schouders nemen betekent dat je ook deelhebt aan zijn lijden, aan bespotting, 
uitsluiting en pijn. Dat vindt bovendien plaats in een wereld die gebroken is, een aarde die 
doldraait van eigenwijsheid, onrecht, wanbeheer en ongehoorzaamheid. Daar hebben we óók 
deel aan – sterker nog, al te vaak hebben we er een aandeel in.

Als mensen ons ‘te positieve verhaal’ geloven kunnen ze óf te veel onder de indruk komen van 
wie wij als volgelingen van Christus zeggen te zijn zodat ze niet durven aanhaken (want: dat red
ik nooit, zo word ik nooit…), óf ze komen er na verloop van tijd achter dat we onwaarachtig 
geweest zijn en druipen gedesillusioneerd af. Christenen kampen ook met levensvragen, pijn, 
verdriet, ziekte en dood. Draai er niet omheen, bedrieg jezelf en anderen niet door het mooier 
voor te stellen. 

Misschien schrik je van deze woorden. Wellicht lacht het leven je toe en heb je alleen maar zin 
om halleluja! te roepen. Alsjeblieft, doe het. Zing voor de Heer en geniet van al het goede. 
Maak zijn genade en liefde bekend aan de mensen. Maar besef dat je de hele Waarheid moet 
vertellen – Jezus volgen maakt het leven niet gemakkelijker, wel véél beter en completer.

De Heer Zelf was niet onduidelijk. Als je Hem wilt volgen hoef je niet contracten of 
voorwaarden met hele kleine lettertjes door te worstelen. Dit is zijn boodschap aan ons – en hij
is luid en duidelijk: 

“Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis 
opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn 
leven vanwege Mij verliest, zal het behouden. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en 
uzelf te verspelen of schade toe te brengen?” (Lukas 9:23-25 Het Boek)

Gebed
Heer, ik volg U. Dwars door lijden naar uw heerlijkheid. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-9:23-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6:5


zaterdag 16 november 2019

Afgelopen zondag hadden we diensten met dopen in De Meerkerk. Wigle Tamboer sprak over 
Romeinen 6:3-8 NBV. Titel: Of weet je niet?

We hebben in de 35 jaar van ons bestaan als Meerkerk al veel dopen meegemaakt, zelfs zoveel 
dat je zou kunnen denken dat het gewoon is. Maar de doop is en blijft bijzonder. Om naar uit te
kijken als je gedoopt wilt/gaat worden en om op terug te kijken als je gedoopt bent. Doop is 
een Ja tegen God/Jezus, een getuigenis naar de omgeving en een staan in de traditie, Jezus gaf 
het ook als opdracht aan zijn leerlingen mee (Matteüs 28:19-20), maar het is zeker ook een 
ijkpunt om op het spoor van Christus te blijven als gestorven en opgestane mens. 

Paulus' brief aan de Romeinen laat zien hoe belangrijk het is om de aandacht te blijven 
vestigen op de diepere betekenis van Christus' lijden, sterven en opstanding, waardoor we - 
zoals de doop laat zien - komen tot het door God beloofde nieuwe leven. 
In die zin zou je Romeinen 6 ook kunnen beginnen met: gedenk de doop, waarin gij begraven 
en opgestaan zijt met Christus.

*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

Om met Tomas Sjödin te spreken (‘Israël bewaarde niet de Sabbath, maar de Sabbath 
bewaarde hen’): Als je gedoopt bent: In hoeverre houd jij je aan je doop vast en in hoeverre 
kun je zeggen dat de doop jou heeft bewaart?

Wat zegt de doop jou over God/Jezus en het nieuwe leven? 
Wat zijn in jouw leven de dingen die bij dat nieuwe leven horen? 

Christus volgen betekent nog niet een paradijs op aarde. Hem volgen kan ook volgen in zijn 
lijden betekenen. Hoe kijk je daar tegenaan? Heb je er ervaring mee? Kun je beamen dat ook in
lijden Jezus ons tot voorbeeld is? En dat Gods genade bij lijden toe kan nemen? Hoe? 

***
Morgen spreekt Patrick van der Laan over ‘Durf klein te dromen’. Bijbelkst: Psalm 27:4. 

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 17 november 2019. 
Peuters: Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27
Kleuters: Gelijkenis van het mosterdzaadje, Matteüs 13:31-32
Middenbouw: Gods belofte aan ons; Thema: God belooft dat Hij ons geeft wat wij nodig 
hebben, Psalm 23
Bovenbouw: Gebed; psalmen, Bij God is het goed, Psalm 46
X-pact: Zending; Handelingen, de apostel Paulus

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:31-32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-7:24-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:19-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6:3-8


Meerkerk
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de
aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunen wij leven als bevrijde mensen in een
open relatie met God en met elkaar.

Missie
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus.
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten
Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse 
samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het 
christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een 
tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook 
die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je 
aanmelden, zie de website.

Correspondentie: 
Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN  802147306

Kerkelijk centrum:
Bennebroekerweg 515 
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor: 
Bennebroekerweg 517 
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl  
webadres: www.meerkerk.nl

De zondagsdiensten van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 
'Media' live mee te beleven (audio). Vanaf de middag is de overdenking op de site te zien.
De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio.

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun 
je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de 
Bijbel door te lezen.


	Zoals ik ben

