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	Naam: Tom Baksteen
	Telefoon: 13 November 2022
	Email: Nieuw Leven
	Iban: Laat je dopen?
	bijbelgedeeltes: Han 22:16, Mar 16:16, 1 Pet 3:21, Rom 6:3-7, Han 2:38, Han 10:43-48, Han 16:23-34, Luk 14:25-27, Han 8:26-39
	samenvatting preek: Gods ontwerp van de doop is een volledige onderdompeling in water om o.a. je zonden af te wassen (han 22:16), je te redden (Mar 16:16) en je geweten te reinigen (1 pet 3:21). Dit alles wordt bereikt doordat je doop de begrafenis is van je oude leven (Rom6:3-7). Hierdoor ben je juridisch vrij van zonde. Niet jijzelf, noch de satan kan jou nog aanklagen! Een gestorven en begraven persoon kan namelijk niet voor de rechtbank worden gesleept. Ook zijn wij net zoals Jezus "opgestaan uit de dood" in nieuw leven. Dit is prachtige symboliek, maar het is veel meer dan symboliek:"De doop is niet een uiterlijk symbool van iets geestelijks maar een natuurlijke daad met een geestelijk effect."De doop is belangrijk onderdeel van de normale christelijke geboorte. Han 2:38 geeft 4 elementen aan: Bekering tot God, geloof in Jezus, de doop en dan vervulling met de Heilige Geest. Dit is het ideale plaatje, waar wij zo dichtbij mogelijk moeten blijven.Soms zijn mensen echter al vervuld van de Geest vóór hun doop, zoals Cornelius (Han 10:43-48). In dit geval zegt Petrus niet "laat die doop dan maar zitten". In tegendeel, Petrus beveelt dat zij gedoopt zouden worden! Dit om de christelijke geboorte af te maken. Een mooie les voor gelovigen die nog niet gedoopt zijn maar al wel oprecht christen zijn - wat dus prima mogelijk is, maar niet de bedoeling.Ook in Han 16:23-34 lezen we dat de cipier die tot geloof kwam dezelfde avond nog gedoopt werd! Je hoeft dus nog helemaal geen stabiel of volwassen christen te zijn die veel zonden heeft opgeruimd om gedoopt te worden. De vraag of je al goed genoeg christen bent voor de doop is net als een baby die pas geboren wil worden wanneer hij goed kan fietsen. De doop is je geboorte als christen, dus worden er nog geen vrome resultaten van je verwacht.Er is wel 1 voorwaarde. Luk 14: 25-27 geeft aan dat je veel meer prioriteit aan Jezus moet geven dan zelfs aan je ouders en andere familie. Je moet je kruis op je nemen. Dit betekent dat als God iets van je vraagt wat heel veel weerstand opwekt in je familie je (in alle wijsheid) tóch altijd voor gehoorzaamheid aan God moet gaan.Kort samengevat:“De doop is de begrafenis van je oude ik die leefde voor zichzelf, en de geboorte van je nieuwe geheiligde ik die door geloof in Jezus leeft voor God in de kracht van de heilige Geest” Of:“De doop is de officiële start van je christelijk leven. De enige voorwaarde is dat Jezus op nummer 1 staat”Han 8:26-39 omschrijft hoe simpel de doop is in z'n uitvoering. De kamerheer uit Ethiopië gelooft in Jezus nadat Filippus hem uitleg geeft. "Als je met heel je hart geloof" mag je gedoopt worden. En leer hier van deze kamerheer. Moest hij een wit doopkleed aan? Stelde hij z'n doop uit omdat hij een doopdienst vanuit z'n eigen kerk wilde, of omdat hij wilde dat z'n familie en vrienden erbij waren? Of wilde hij wachten tot hij gedoopt kon worden door iemand die hij goed kent? (hij kende Filippus helemaal niet, en die doopte hem). Moest hij eerst vrij worden van zijn hardnekkige zonden, of bewijzen dat zijn geloof in Jezus minstens een jaar lang sterk blijft? Nee! Wij maken het veel te ingewikkeld, maar de doop is een individuele keuze die dezelfde dag als het tot geloof komen gemaakt mag worden. Het hoe, waar, door wie is compleet onbelangrijk in verhouding tot de oproep om je oude leven te begraven en nieuw leven te ontvangen.In Han 22:16 lezen we de oproep: "En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere."
	bijbelgedeeltes 2: Lees Rom 6:3-7. Ben jij gedoopt? Zo ja, wat betekent het dat jij bent gestorven? Voel jij je nog wel eens aangeklaagd om je oude ik? Wat betekent het dat je "met Christus bent opgestaan?"Kun jij nu in het kort uitleggen aan een nieuw-gelovige wat de doop betekent? Probeer zoveel mogelijk christelijk jargon te vermijden.Denk je dat jij zelf ook iemand zou mogen dopen?Is er iemand in de groep niet gedoopt na een eigen keuze voor Jezus? Wellicht al belijdenis gedaan? Bespreek wat je overwegingen zijn hierin. Ga elkaar begrijpen en kijk of je aan de hand van deze gedeelten iets nieuws kunt leren.Luk 14:25-27 Geeft een voorwaarde aan om Jezus discipel te mogen zijn. Hoe zit dit in jouw leven?


