Dee saccram
men
nten
n
Een
n miniserrie over ddoop en avondmaal
Twee preke
en met vrragen voor de huiskringenn
Deeel 1: Dop
pen, afschheid van een oud leven
De doop en het avondmaal (hier me
eestal ‘de maaaltijd’ genoem
md) zijn de twe
ee centrale haandelingen van de
christelijkke kerk. We noemen ze ookk wel ‘de sacraamenten.’ In de maand aprril willen we m
met de Oosterrparkkerk
wat nadeer stilstaan bij deze twee sacramenten. W
Wat betekenen ze eigenlijk?
? Waarom woorden ze eigen
nlijk zo
belangrijkk gevonden? En
E betekenen
n ze eigenlijk w
wel wat ik altijjd gedacht heb dat ze betekkenen.
Omdat dee preken binn
nen de Oosterparkkerk de laaatste tijd noggal versnipperrd zijn geweesst, leek het de
e
kerkenraaad een aardigge gedachte om een korte sserie te houde
en en dit onmiddellijk te kooppelen aan de
e
huiskringgen binnen de Oosterparkke
erk. Daarom w
worden nu de
e beide preken
n in de serie bbeschikbaar ge
esteld
voor de h
huiskringen en
n geven we da
aar meteen eeen aantal verw
werkingsvrage
en bij om de bbespreking op de kring
te vergem
makkelijken.
Hierbij deeel 1 in de serrie: over de do
oop.
Namens d
de raad van de Oosterparkkerk:
Martijn H
Horsman, Amssterdam, 22 maart
m
2012
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DOPE
EN: AFSCH
HEID VAN EEN
E
OUD LEVEN
L
Zonndag 1 april 2012
Roomeinen 6: 3‐‐13

1. Doop
p en maaltijd
d
Waar gaaat het nu eigenlijk om in de christelijke keerk? Er gebeu
urt van alles, ook
o hier in de Oosterparkke
erk. Maar
wat van d
dat alles wat hier
h gebeurt, is
i eigenlijk hett belangrijkste
e? Dat is lastig
g kiezen, wantt ik kan moeilijk zeggen
dat zorg vvoor de armen belangrijkerr is dan pratenn met mensen
n die het moeilijk hebben. IIs aandacht vo
oor
kinderen belangrijker dan
d muziek maken
m
in de keerk? En toch kun je zeggen dat sommige dingen centra
aler zijn
e aantal din
ngen zijn die eeen kerk echt tot een kerk maken en nieet tot iets ande
ers. En
dan andeere. En dat er een
veel mensen hebben altijd
a
gezegd, dat
d zijn eigenllijk drie dingen. Allereerst het
h feit dat heet evangelie ve
erteld
n Jezus, van zijn dood en vaan zijn opstand
ding. Een verh
haal dat menssen kan inspireren,
wordt. Heet verhaal van
sterker nog: bevrijden.. Een verhaal dat alles in dee christelijke kerk
k
in gang gezet, en gaandde houdt. Als het
ordt in de christelijke kerk, iis al het andere
verhaal vvan het evangeelie, van Jezuss zelf, niet meeer verteld wo
zinloos, o
of tenminste tot ondergangg gedoemd.
e niet zonderr, en zonder deze is er
Daarnaasst is er nog ietts heel belangrijk, twee dinggen eigenlijk. De kerk kan er
geen kerkk. En dan bedoel ik doop en
n avondmaal. Het zijn twee
e dingen die de christelijke kkerk doet, uitvoert.
Dingen w
waar iedereen die christen wil
w worden, deeel aan heeft.. In twee prek
ken wil ik het ggaan hebben over
doop en aavondmaal: over
o
de rituele
e handeling waaarmee een mens
m
toetreed
dt tot de christ
stelijke kerk, en
e de
feestelijke ceremonie waarbij
w
die mensen vieren,, telkens opnieuw dat ze de
eel zijn van Jezzus en van zijn
d
komt iem
mand de gem eenschap binnen, met het avondmaal viiert die persoon zijn
gemeenschap. Via de doop
h huis dat hiij gevonden h eeft. Doop en
n maaltijd, of doop
d
en avonndmaal, horen
n dus bij
blijvendee verbinding, het
elkaar. Zee worden daarom allebei oo
ok wel sacram
menten genoe
emd: heilige handelingen (vvergelijk ‘sacra
aal’). Wat
dat preciees betekent, daar
d
gaan we het de komennde weken ovver hebben. En
n vandaag gaaat over de eerrste
handelingg, het ritueel waarmee
w
je mens
m
de christtelijke gemeen
nschap binnen
ngaat. De dooop.

2. Het ritueel
Dit is watt wij aantreffeen in de Bijbel. Voordat er uuitvoerige besschouwingen komen over w
wat dopen is en
e hoe het
moet worden uitgevoeerd, is duidelijk dat het gew
woon gebeurde. Blijkbaar was
w het voor d e eerste chrisstenen
p
met de ddoop. Het is ee
en symbool, een
e rituele hanndeling, die ve
eel
duidelijk genoeg. En daat is ook het punt
n worden. Diee rituele hande
eling heeft driie elementen::
krachtigeer is dan duizeend gesproken
[Een kan water staat vooraan
v
bij de
e spreker]
Water
oe je met water. Geen wate
er, geen doopp, simpel zat. Wat
W is water eigenlijk?
e
Antw
o die
woord eens op
Dopen do
vraag: waat is water?
[Hier worden door de zaal verschillende
v
ding
gen aangedragenn: H2O als chemissche formule, die tegelijkertijd weeinig zegt over de
e ‘aard’ van
water? Watt water werkelijk is hangt af van fu
unctie en associaatie. Het heeft te maken met verfrrissing en met driinken, met schoo
onmaken,
met zwemm
men. Het kan ookk het water zijn dat een kind beschhermt in de baarmoeder. Of het water
w
waarin iem
mand verdrinkt.]

n, maar tegelijjk voor dood. Symbolisch ie
ets waar je in ieder geval niiet onberoerd
d onder
Water staaat voor leven
blijft. Water doet iets met
m je. Wie do
oor het waterr heengaat verandert: gaat dood, wordt schoon, enz. Water is
n het ritueel.
het eerste element van
an
Ondergaa
Het tweeede element iss dat van het dompelen.
d
Hieer kun je verschil maken tussen ‘dippen’’ (zoals bij een
n dipsaus)
en ‘dopen
n’. Bij dippen ligt de nadrukk erop dat je eeen stukje chips heel kort door
d
de saus hhaalt. Bij dope
en ligt de
nadruk op het feit dat iets onder een substantie vverdwijnt.
[een voorw
werp wordt in de kan
k met water on
ndergeduwd, en hhet blijft daar]
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op verdwijnt een
e mens ond
der water. Nattuurlijk zal hij/zij weer bove
enkomen. Maaar het primaire gebaar
Bij de doo
is dat van
n ergens in onder gaan. Daa
ar komen we sstraks nog op terug.
Passief
beurt onder veerantwoordellijkheid
En daar kkomt nog iets belangrijks bij. De doop is eeen passief rittueel. Het geb
van een aander. Je zegt niet: ik ga me
ezelf dopen. M
Maar: ik word gedoopt. Datt heeft alles tee maken met wat
w die
doop sym
mboliseert, namelijk iets dat met je gebe urt en jij niet aan jezelf kun
nt voltrekken.

3. De be
etekenis va
an de doop
‘Dopen’ w
wil zeggen datt iemand onde
ergedompeld wordt in een waterbad. Off, als verwijzinng daarnaar, wordt
w
besprenkkeld met wateer. Tijdens dezze rituele handdeling wordt over
o
persoon in kwestie dee naam van Go
od
uitgespro
oken: Vader, Zoon
Z
en Geestt. Dopen gebeeurt nog heel veel, zelfs ond
der mensen ddie verder niett veel met
geloof of kerk hebben.. Maar wat be
etekent het noou eigenlijk, die handeling van
v het dopenn? We gaan te
e rade bij
s
in zijn brief
b
aan de Roomeinen (hoo
ofdstuk
een oudee tekst van één van de eerstte christenen,, Paulus. Die schrijf
6):
oopt in zijn doo
od? We zijn dooor de doop in
n zijn
Weet u niet dat wij diee gedoopt zijn in Christus Jeezus, zijn gedo
C
door dde macht van
n de Vader uit de dood is oppgewekt, een nieuw
n
dood mett hem begraveen om, zoals Christus
leven te leiden. Als wij delen in zijn dood,
d
zullen w
wij ook delen in
n zijn opstand
ding. Wanneerr wij met Chrisstus zijn
n, geloven wee dat we ook met
m hem zullenn leven, omda
at we weten dat
d hij, die uit dde dood is opgewekt,
gestorven
niet meerr sterft. De do
ood heeft geen
n macht meerr over hem. Zo
o moeten jullie
e ook jezelf zieen: dood voor de zonde,
maar in C
Christus Jezus levend voor God.
G Denk aann jezelf als levenden die uit de dood zijn oopgewekt en stel
s jezelf
in dienst van God als een
e werktuig voor
v
de gerechhtigheid.

4. Deze
e wereld klopt niet
Toen ik dit de eerste keeer las, was ikk verbijsterd. Weet u niet dat
d wij de gedo
oopt zijn in Chhristus Jezus, gedoopt
g
od? Wacht evven. Dat rituee
el dat we net besproken he
ebben, dat is dus….
d
een beggrafenisrituee
el? Dan is
zijn in doo
ook wel tte begrijpen waarom
w
je ged
doopt wordt, nniemand begrraaft immers zichzelf.
z
We ziijn door de do
oop in zijn
dood mett hem begraveen. Dit is een uitermate steerke manier vaan uitdrukken. En heel vroliijk en hoopvo
ol klinkt
het ook n
niet. Maar datt is het juist wel. Heel paraddoxaal gezien,, zegt de chrisstelijke doop, dat doodgaan
n de
ultieme b
bevrijding is vo
oor de mens.
M
Misschien was dit het laatste zetje dat jee nodig had, omdat
o
je het toch al niet zagg zitten. En de
enk nu
helemaall: OK, ik knoop
p mezelf wel op.
o Blijf nog evven zitten. En
n dat is meer dan
d een grap: het christelijkk geloof
heeft er eeen enorme feeeling voor, dat wij als mennsen aan de vergankelijkheid en zinlooshheid zijn onderworpen,
zoals Pau
ulus ergens anders zegt. Missschien ben ikk er gevoeliger voor dan anderen, dat is w
waarschijnlijkk wel zo.
En missch
hien ben jij eeen vrolijker en
n opgeruimderr type. Gefelicciteerd, houd dat zo. Jouw lleven is een belofte
b
voor hoe het zijn kan en
e zijn zal. Ma
aar eerst even dit: met dit le
even en met ons
o toch van aalles mis?
W
We hullen onss vaak in egoïsme, we kruippen in een harrnas. We onde
erdrukken on ze angsten do
oor
anderen tte marginaliseeren en wie oprecht zelfon derzoek doet, komt er achtter dat bijna aal het goede dat
d je
doet, omgeven is met twijfelachtige
e motieven. Enn wat is het re
esultaat daarvvan? Dat wij m
mensen, die ve
erlangen
aak worden geeconfronteerd
d met een dod
delijke eenzaaamheid. Waarr we er
naar een leven in verbondenheid va
men te zijn, zie
en we het vaaak breken waaar we bij staan
n. En soms is hhet alsof we er
e niets
naar verlaangen om sam
aan kunn
nen doen. En er
e zijn talloze mensen, ook hier, die op elementen in hun
h leven zijn vastgelopen en niet
oe daar uit te komen.
weten ho
M
Met de samen
nkomstleider had ik het vann te voren hie
erover en we vroegen
v
aan eelkaar: zou jij in zo’n
wereld eeeuwig willen leven? Dit voe
elt meer als eeen eeuwig lot,, dan als een eeuwige
e
besteemming. Jan Mulder
M
zei ooit in
n een interview: je hebt er al niet voor geekozen om ditt leven te beg
ginnen, maar ddat je vervolgens dan
ook nog eeens dood mo
oet, dat is toch
h verschrikkellijk!

5. En da
aaraan kun je nu al ste
erven
[Luisterlieed: ‘Het regen
nt zonnestrale
en’ van Acda & De Munnik. http://youtu.be/XIJWBVqJJYFk]
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Zo moeteen jullie ook jeezelf zien: dood.
n in de zon op een terras, le
eest in ’t
Dat grijsggedraaide liedje van Acda & De Munnik vvertelt het verrhaal: Herman
AD dat diie niet meer in
n leven was. Herman
H
had inn het leven eiggenlijk geen ziin meer, zoalss bezongen in het liedje
dat hieraan vooraf gaaat, ‘Als het vuu
ur gedoofd is’ . Daarin word
dt beschreven hoe Herman op alle terreinen in
n is vastgelopeen. In zijn huw
welijk en gezinn, in zijn werk en vriendscha
appen, in zichhzelf. Hij wil err vandoor,
zijn leven
verkoopt zijn auto, maaar de nieuwe eigenaar veroongelukt. En door
d
een misvverstand denkkt iedereen nu
u dat
dood is.
Herman d
EEn als Herman
n zich dat realliseert, is hij eeerst de weg kwijt.
k
Maar al gauw denkt hhij: wow, ik be
en dood.
Precies w
wat Paulus voo
orschrijft. Zo moeten
m
jullie oook jezelf zien
n: dood. De do
oop heeft die bboodschap in zich:
wow, ik b
ben dood. En dat
d opent voo
or Herman enoorme mogelijkheden voor een
e nieuw levven. Pas als zijjn oude
bestaan h
het pad is afgeedragen in een kist van gevvoerd vurenho
out, en aan de
e aarde is toevvertrouwd, is hij
werkelijk vrij. Hij realisseert zich plotseling dat hij nu niet meer getrouwd is, geen kinderenn meer heeft,, geen
er mogelijk is.
baan en ggeen auto. En dat alles wee
D
Dat is het chriistelijke leven. Zoals Jezus l etterlijk dood
d ging, zo sterff jij symbolisc h met hem. Zo
Z moet je
ook jezelff zien: dood. Het
H is bedoeld
d als een bemooediging. Er iss geen kracht in deze werelld die jou er onder kan
houden. JJe bent geen slaaf
s
van je eigen pijn en frrustratie, van je
j de diepten van je ziel en je destructievve gedrag
waartegeen je misschien strijdt en je bent al helem
maal geen slacchtoffer van het oordeel vaan anderen. Het is met
Jezus, al llang dood en begraven. Of andersom ge redeneerd, jijj bent voor die
e dingen al lanng dood en be
egraven.
Het is een
n diepe overtu
uiging van de christelijke keerk dat er voo
or elk mens ee
en tweede kanns is, dat je ku
unt
sterven…
… En dat symbo
oliseert de do
oop.
A
Als gedoopt worden
w
iets is,, dan is het losslaten. Je hoe
eft niet langer te voldoen aaan de standaa
arden die
jij of andeeren in dit levven aan je ople
eggen. Wat heet ook is, dat jou
j opgelegd wordt of jijzeelf oplegt: de drang
d
op
te presteren, het verlangen leuk en mooi gevond en te worden
n door iederee
en. Het is voorrbij.

6. Om tte leven me
et Jezus en
n anderen
Zo moet u ook uzelf zieen: dood voor de zonde, maaar in Christuss Jezus levend voor God. Deenk aan uzelf als
a
levenden die uit de doo
od zijn opgew
wekt.
nk aan jezelf als levend…
Zie jezelf als dood, den
oor Herman. Alles
A
is weer m
mogelijk. Het leven dat soms lijkt op een lang afbraakp
proces,
De zon scchijnt weer vo
het leven
n dat je soms met
m angst en beven tegemooet kunt zien,, het wordt we
eer een geschhenk dat je on
ntvangt en
dat vervu
uld is van hoop
p en zindert van
v belofte.
EEn even weet Herman het niet
n meer. Waat moet hij met al die moge
elijkheden? Loogisch, bij zovveel
vrijheid. EEen christen ziet
z zich voor dezelfde
d
uitdaaging geplaatsst: je bent vrij. En je bent e r al, je bent al thuis.
Vergis je niet: dit is een
n mysterie en je doet je levven lang erove
er om het te doorgronden
d
een je eigen te maken.
e opdracht van
v Paulus: zoo moet je ook jezelf zien. Da
at vraagt om ddiscipline en onderwijs,
o
Het is nieet voor niets een
dat vraaggt om praktiscche vorming en spirituele grroei. Dat bete
ekent dat je do
oof wordt vooor de oude ste
emmen,
die zeggeen dat je nietswaardig bent en beter je bbest moet doe
en. En dat je lu
uistert naar dee stem die zeggt: niets
wat jij do
oet ontneemt jou mijn liefde.
JJe wordt dooff voor: je deuggt niet. Je hooort: goed zo. Je bent doof voor: niet goedd genoeg, je hoort:
h
kom in m
mijn armen. Je bent doof voor: jij zult tochh nooit verand
deren. Je hoort: er ligt een toekomst voo
or je
open. Ditt is wat ook wel de doop me
et de Geest geenoemd word
dt: dat je vervuld wordt vann de kracht en
n liefde
van God. Je wordt mett Christus bekleed, heet hett ook wel. Me
etaforen te over om aan te duiden wat het
betekent om nieuw te gaan leven.
D
Dit vraagt ookk om een nieu
uwe gemeenscchap van men
nsen. Het evan
ngelie van Jez us richt je harrt
omhoog een opent je arrmen voor de mensen om jje heen. De uiitnodiging van
n Jezus en de cchristelijke ke
erk gaat
uit naar ieedereen: een belofte van een
e leven zondder oordeel en een nieuwe
e familie van m
mensen. Een mens
m
die
zich laat d
dopen doet dat niet met de
e rug naar weereld, familie of
o vrienden to
oe, om weg te kruipen in ee
en warme
gemeenschap. Hij laat zich achterovver vallen in d e armen van God,
G
maar blijjft zijn armen uitstrekken naar
n
iedereen die hem dierbaar is en wordt.
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Vragen
n voor de besprekin
ng
1.

2.

3.

4.

water is een essentieel
e
ond
derdeel van dee doop. In de preek worden
n dingen genooemd die in je
e op
Het w
kunn
nen komen alss je het over water
w
hebt (asssociaties). Be
espreek met elkaar je eigen associaties met
m water.
Waar denk je als eerste
e
aan? En
n kun je deze koppelen aan
n de doop? En helpt dat we llicht om de doop
d
beter te begrijpen
n?
Voorr Paulus symboliseert de do
oop een begraafenis. Het is het
h ten grave dragen van ‘hhet oude’. Besspreek
met elkaar welke dingen in je le
even jij graag achter je zou laten. Is dat een
e letterlijke financiële sch
huld of
bepaalde schaaamte die je in je meedraaggt? Zijn het dingen uit je ve
erleden of in jee heden? Probeer met
een b
elkaaar een open gesprek aan te
e gaan over deeze zaken (hett kan een kwe
etsbaar gespreek zijn, dus probeer
ook eelkaars grenzeen te respecte
eren).
Als h
het goed is heb
b je onder vra
aag 2 een aanttal dingen bessproken. Dit zijn de dingen waarvan Paulus zegt:
je beent er al van bevrijd.
b
Het he
eeft geen maccht meer over je. Hoe zou jo
ouw leven eruuit zien als datt echt
werkkelijkheid werd? Hoe zou je
e je voelen, hooe zou jij leven
n, als deze zak
ken geen rol m
meer speelden
n in je
leven
n?
Op w
welke manier zou
z je als tafe
elkring elkaar kkunnen helpe
en om ‘dood’ te
t zijn voor heet oude leven en
daardoor een nieu
uw en vrij men
ns te zijn? Weelke gesprekke
en, welke praktijken, enz. hheb je daarbij nodig?
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