HC27. Leerdienst zondag 25 augustus 2019

Onderwerp: Als kind verbonden aan God

Samenvatting van de preek:
Verbond: Waarom dopen wij onze kleine kinderen? Veel mensen kiezen er ook voor om op latere leeftijd
te laten dopen / gedoopt te worden. Wij geloven dat God, door het verbond, zich al van jongs af aan, aan
onze kleine kinderen verbonden heeft. Dat verbond en wat dat verbond inhoudt, wordt zichtbaar gemaakt
in de doop. De gemeente is een gezin met een doopband. Familie ben je door de bloedband. Maar in de
kerk zijn we met elkaar en met God verbonden door de beloftes in en het teken van de doop.
Betekenis: Als je spreekt over de kinderdoop, is het woord verbond heel belangrijk. Vergelijk het maar
met een hedendaags contract. Een bindende overeenkomst. In dat contract staat wat je kunt verwachten
van elkaar, en wat je elkaar belooft te geven. Het verbond is zo een ‘contract’ tussen God en de mens. Het
is een wonder van genade dat God zo de verbinding zoekt met zondige mensen!
Geschiedenis: We zien het verbond bij Adam, Noach en Abraham. Het laat zien dat God, ondanks de
zonde, doorgaat met mensen. Door Abraham en het volk Israël komt het heil tot de wereld. God belooft dat
Hij voor hen zal zorgen en verwacht dat ze Hem zullen dienen. Aan het verbond zitten zo twee kanten:
belofte en eis. Het teken van dat verbond is de besnijdenis (Gen. 17:1-14 en 23-27).
Jezus: Israël faalt in het leven volgens het verbond, maar Jezus vervult het verbond. Hij maakt een nieuw
weg: door geloof in Jezus lijden en sterven voor ons, mogen wij tot God komen. De doop is het teken van
dat nieuw verbond: we zijn met Christus gestorven en opgestaan (Romeinen 6).
Doop: Zoals joden besneden worden omdat ze opgroeien binnen dat verbond, zo worden bij ons de kleine
kinderen gedoopt, omdat ze opgroeien in een christelijk gezin / de kerk waarmee God zich in Christus
verbonden heeft. Wat daarmee zichtbaar wordt is dat God zijn zegen en belofte geeft, Hij begint, Hij is de
eerste. God is ons voor. Ook in het NT zien we dat kinderen opgenomen zijn in het geloof van de ouders
(‘huisdoop’, Hand.16:15). Wij mogen Hem een reactie geven als we ouder zijn geworden: belijdenis van
het geloof afleggen.
Troost: Het teken van de doop is daarin ook een troost: kinderen die jong sterven, horen door het
verbond bij God, en zullen bij Hem leven. (Dordtse Leerregels, I, 17). Aan de andere kant is de doop ook
een pleitgrond: ook als kinderen andere wegen gaan, pleiten we op Gods verbond. Laat niet los wat Uw
hand begon.
Reactie: Tot slot vraagt de doop altijd weer om een reactie: geloof jij wat God belooft, en leef je eruit?
Zondag 27 uit de ‘De Heidelbergse catechismus.
Een eigentijdse weergave’, door dr. W. Verboom
Vraag 72: Word je door de Doop zelf van je
zonden gereinigd?
Antwoord: Nee, alleen het bloed van de Here
Jezus en de Heilige Geest reinigen mij van mijn
zonden.
Vraag 73: Waarom noemt dan de Heilige Geest in
de Bijbel de Doop het bad van de wedergeboorte
en de afwassing van de zonden?
Antwoord: Om mij te leren:
1. zoals het water van de Doop mijn lichaam
reinigt, zo reinigen het bloed en de Geest van
Christus mijn hart,
2. zo zeker als het water van de Doop mijn
lichaam reinigt, zo zeker reinigen het bloed en de
Geest van Christus mijn hart.

Vraag 74: Behoren kleine kinderen gedoopt te
worden?
Antwoord: Ja, want zij behoren ook bij het
verbond van God en de kerk. God belooft ook
hun de verlossing van zonden. Zoals kleine
kinderen in Israël besneden werden, zo worden
onze kinderen gedoopt.
Kinderdoop / verbond: Omdat de doop niet
allereerst een bezegeling is van ons geloof, maar
van Gods belofte, worden ook de kleine
kinderen, die nog niet geloven, gedoopt. Ze
behoren ook tot het verbond en de kerk. Dat wil
zeggen: God wil zich ook met hen verbinden in
zijn genade. Hij is de Eerste in hun leven.
Doop en besnijdenis
We kunnen beter niet zeggen dat de doop in
plaats van de besnijdenis gekomen is. De doop is
de vervulling van de besnijdenis.
Messiasbelijdende Joden kennen zowel de
besnijdenis als de kinderdoop.

Vragen:
- Voor volwassenen:
o Hoe heeft het verbond een plek in uw geloofsleven? Hoe gaat u om met de belofte en eis van
God?
o Bent u blij dat u als kind gedoopt bent (of niet)? Waarom wel/niet?
- Voor jongeren:

Heeft u een vraag, of wil jij reageren? Neem gerust contact op! (0347-351210 / hpbrendeke@gmail.com)

-

o Denk een na over jouw reactie op Gods belofte. Zou jij geloofsbelijdenis willen/kunnen doen?
o ‘Het is een zegen als je binnen het verbond (christelijk gezin) op mag groeien.’ Hoe zie jij dat?
Voor kinderen:
o God is al met jouw begonnen toen je heel klein was, een baby. Daar mogen we God voor
danken!
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