Schriftlezing: Mark. 16:14-20 en Hand. 2:36-47
Tekst: Hand. 2:38 Thema: HC26-271 De Heilige
Doop. Zingen: Ps. 100:2 en 4, Ps. 105:5, Ps. 51:1 en
5, Ps. 95:4 en 5, Ps. 103:9
Hoofdpunten van de preek
De HC kiest in de uitleg van de HD een insteek die
past bij hét thema van de HC: de enige troost.
Hoe? [v&a 69]
De HD vermaant (onderwijst) en verzekert ons dat
Christus’ werk (HC1.1, 25.67) ons ten goede komt.
Hoe/ waarom? Christus sluit bij de instelling van dit
teken aan bij een alledaagse handeling (wassen) en
geeft deze betekenis: de inhoud van het evangelie
(Mt. 28:19, Mk. 16:16). Dat is bepalend voor de
waarde en de werking van het teken.
Gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige
Geest betekent dat de gedoopte op Gods Naam
staat. Dat is onze identiteit: we zijn van Christus.
Het evangelie is dat Christus daarvoor Zijn leven
voor ons gaf, ons verzoende door Zijn bloed en Zijn
Geest ons schonk.
Door de doop van anderen, door de alledaagse
handeling van het wassen wordt je steeds herinnerd
aan het evangelie.
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M.u.v. v&a 71 en 74, die volgen bij de leerdienst over de kinderdoop.
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Wat? [v&a 70]
Het teken van de HD vraagt om uitleg. In 2 woorden
gaat het (o.m.) om vergeving en vernieuwing:
 Vergeving. Het water wijst ons op het bloed door
Christus gestort om ons te reinigen van onze
zonde. Troost is het dat we vergeving hebben
en dat God ons aangenomen heeft als Zijn kind.
 Vernieuwing. Christus doopt met de Heilige
Geest. Petrus vertelt in Hand. 2:38 dat de gave
van de Geest, de vernieuwing, helemaal bij het
evangelie hoort. De doop markeert het begin
van een levenslange weg, een proces.
Waarom? [v&a 72-73]
Natuurlijk maakt de HD niet zalig, dat zou bijgeloof
zijn. Het is een teken dat het evangelie uitlegt en
verzekert. Dat mag én moet heel stellig.
Het evangelie wil gelooft worden, daar kan en mag
geen onhelderheid of onzekerheid over bestaan!
 Helder is het evangelie in haar radicaliteit: God
kan en wil niet met de zonde leven.
 Zeker is het evangelie ook in haar radicaliteit: de
weg terug {vergeving en vernieuwing} is
helemaal door Christus mogelijk gemaakt.
Het werk van God, het evangelie gaat vooraf aan
onze bekering en ons geloof. God is én blijft
genadig. Door dit teken worden we gesterkt in onze
grootste aanvechting of teleurstelling: zeg dan: ik
ben gedoopt!

