OVERDENKING
OVERDENKING in de veertigdagentijd 2019
‘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.’
Lezen: Romeinen 6: 1 - 14
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in
zijn dood?
Zo vraagt Paulus aan de gemeente te Rome.
Dopen en de dood van de Here Jezus Christus hebben alles met elkaar te
maken. Ze zijn onlosmakelijk verbonden. Dit komen we ook tegen in ons
doopformulier. Omdat dit formulier in doopdiensten op de beamer wordt
vertoond, maar daarbuiten niet voor iedereen meer zo gemakkelijk
toegankelijk is, laat ik het formulier dat wij bij doopdiensten in ‘De
Schoof’ gebruiken, hier nu ter overdenking volgen:
Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel
en op de aarde. 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 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.’
In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen
delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk
komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het
teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn
kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons
zorgen.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van
de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus
gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij
leven met Hem.
Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de
heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil
vernieuwen.
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In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te
gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven
aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig
verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen
zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers
bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een
verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties,
een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je
nakomelingen’.
Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met
het geloof en hen bij de Heer te brengen.
Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker
jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er
zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende
hen door hun de handen op te leggen.
Vragen voor de doopouders:
Nu u uw kinderen laat dopen, vraag ik u:
Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat
in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is
samengevat, het enige fundament van onze redding is?
Belijdt u dat deze kinderen, hoewel zij met ons delen in zonde, schuld
en oordeel, in Christus geheiligd zijn, deel hebben aan Gods verbond en
dat zij daarom behoren gedoopt te zijn?
Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, uw kinderen
voor te gaan op de weg van de Heer opdat zij hun doop leren verstaan en
zich verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus?
Gegrond op onder andere Romeinen 6 staat er in het doopformulier:
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van
de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus
gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij
leven met Hem.
Gedoopt worden is ‘kopje ondergaan’ om boven te komen in een nieuw
leven dat hier en nu begint.
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DOOP
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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