
PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 10 november 2019

Prediker: Wigle Tamboer
Titel: Of weet je niet?
Bijbellezing: Romeinen 6:3-8 - NBV

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.
5  Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.
6  Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest 
komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.
7  Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8  Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven.

***
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 

we hebben 3 doopdiensten per jaar, dus in 35 jaar gemeente-zijn is dat een heel aantal. Als laatste 
in die lange rij, de doopdiensten van zondag 10 november.

Die lange rij doopdiensten maakt dat de doop voor velen misschien niet meer zo bijzonder is… 
alweer een doopdienst… ik ga zondag maar niet, want ik weet het wel…

Maar is dat zo? Weet ik het wel…?

In voorbereiding op deze zondag deelden we als team hoe we misschien wel te snel denken dat we
het wel weten.  Hoe zouden we immers het wel weten als de doop het Evangelie weergeeft van 
het lijden, sterven en de opstanding van Jezus?! 

Of denken we te klein over het Evangelie? Dat het Evangelie een ABC is wat we nu wel kennen. Er 
wacht meer dan het Evangelie: we moeten verder. Er is nog zoveel te ontdekken in het D t/m Z wat 
komt ná het ABC.

Of is het met Evangelie van Jezus toch anders? Is Zijn Evangelie niet A t/m Z? Of zoals in Zijn naam 
ons bekendgemaakt is: Ik ben de Alpha en de Omega. 

We bidden dat deze zondag een zondag mag zijn waar we ontdekken wat we nog niet wisten.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.
===============================================================================

Aanvullende Bijbellezingen
Handelingen 2:41 Handelingen 8:35-38
2 Korintiërs 5:14,15 Romeinen 8:8-11
1 Petrus 1:21 2 Petrus 1:10-11
2 Petrus 3:18

Bijzonderheden
Maandagavond 18 november slotavond cursussen



Enkele opmerkingen  

De recente doopstudie bracht 35 belangstellenden naar de Oude Schuur op onze campus. Het 
werd een bijzondere avond. De doop bleek voor de aanwezigen belangrijk. Niet alleen belangrijk 
als onderwerp van studie. Of om de belangrijke keuze van zich wel of niet laten dopen. We spraken
juist ook over de doop als een geschenk. Een hartsgeschenk van God voor ons hart.

De reden? God wil ons hart dicht bij Zijn hart houden en de doop herinnert ons daar aan.

Daar ging het ook fout bij de Romeinen die vergeten waren dat de doop een hulp is om ons hart te 
houden in het spoor van Christus. Het spoor van het leven niet voor onszelf, maar voor Hem. Het 
spoor van Jezus’ weg en niet van onze eigen uitgestippelde levensweg. Kortom, het spoor van 
leven uit de doop. We zijn immers door de doop met Jezus gestorven, begraven en opgestaan. 
Opgestaan om Zijn spoor te volgen.

Het is op dit punt dat het blijkbaar mis ging bij de Romeinen. Zij zagen de doop niet meer als het 
'spoorboekje' van een leven van gestorven zijn aan de oude mens en het opgestaan zijn in de 
nieuwe mens. Een opstandingsleven van steeds meer Jezus, en steeds minder eigen ik.

In 2 Korintiërs 5:14,15 zegt Paulus over dit spoor en dit leven: we zijn tot inzicht gekomen dat één 
voor allen gestorven is… De conclusie daarvan is dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor 
Hem, die is gestorven én opgewekt. Tegen de Korintiërs zegt Paulus eigenlijk hetzelfde als tegen de 
Romeinen, al noemt hij tegen de Korintiërs niet expliciet de doop.

Liederen
044 - Geprezen zij de Heer 
Doop - Hans Maat, Adrian Roest
670 - Op Hem rust mijn geloof 

749 - Hoe kan ik anders 
602 - Vrede van God 
708 - Hoe groot is Uw trouw

 
Vragen
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Denk daarbij ook aan wat jou in de 
bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot 
je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven 
aan het doen is
a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven 
(Zegen)

3. Lees Romeinen 6:3-8 ieder in zijn eigen Bijbel. Noteer ieder voor zich welke dingen jou daarin 
opvallen en waarom. Deel dat met elkaar. 



4. In de preek noemde Wigle het weten over de betekenis van de doop niet alleen een zaak van 
het hoofd, maar juist ook van het hart. Hoe is dat bij jou? Wat is het verschil? 

5. In het refrein van het gezongen lied over de doop zegt: 
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Wat betekent het voor jou om voor de Heer te leven? En wat is Jezus’ weg voor jou? 
Geef bij beide antwoorden een concreet voorbeeld waaruit onlangs gebleken is dat je voor Hem 
leeft en Zijn weg gaat.
 
6. Is het Evangelie voor jou een ABC of een A t/m Z? Wat is het verschil en waar blijkt dat uit?

7. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in 
gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed 
van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

Gebedssuggestie
Dank, Here voor het geschenk van de doop. Mag ons hart de betekenis van dit geschenk steeds 
weer omarmen. Geef ons door Uw Geest steeds meer te leven en te gaan op Uw weg. In Jezus’ 
naam, Amen.

===============================================================================
Bijdrage van een kringleider

Eenieder zal een doopdienst op zijn of haar eigen manier beleven. Voor de een is het een 
herinnering aan zijn/haar eigen doop, voor de ander is het misschien weer een moment van 
overweging of juist van strijd, of .... ? Hoe is dit voor jou? Wil/kun je dit met je kring delen? 

In Romeinen 6:3 vraagt Paulus ons 'Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn 
gedoopt in zijn dood?'
Wat zou jij hierop antwoorden? Hoe ervaar jij dat? Wat betekent dat voor je? 
Extra vraag aan diegene die (deze zondag of eerder) gedoopt zijn: Vier jij je doop? En zo ja: hoe 
doe je dat?

Een paar weken geleden sprak Wigle over 2 Korintiërs 5:14 waarin Paulus zegt: wij zijn tot het 
inzicht gekomen dat één voor allen gestorven is. 
Hoe verklaar jij dat wij mensen het toch weer zo gemakkelijk kunnen vergeten? Wat kunnen we 
doen om dit levend te houden? 
Hoe kunnen we elkaar als kring hierin helpen/bemoedigen/aanmoedigen?


