Lieve gemeente,
“Dromen zijn bedrog. Zo was het honderd jaar geleden. En zo is het nog.”
Dichtregels van Guido Gezelle die goed passen bij onze nuchtere aard.
“Laten we elkaar niets wijsmaken!!”
Toch heeft ‘iemand uit de droom helpen’ in ons dagelijkse spraakgebruik een andere
betekenis dan in Bijbels, in gelovig spraakgebruik. In de Bijbel worden dromen niet
luchtig afgeserveerd, integendeel!
- God spreekt door dromen: tot Jozef, 1 van de 12 zonen, Salomo, Daniël, tot Jozef,
de man van Maria, enz.
- Paulus verandert tijdens een zendingsreis helemaal van richting en gaat naar
Macedonië vanwege een droom waarin hij een Macedonische man ziet die zegt:
“Kom over en help ons”.
- Petrus besluit heidenen het Evangelie te vertellen, - tegen zijn Joodse principes in
– door het gezicht (visioen) van het laken met daarin allerlei dieren, reine en
onreine.
- In het boek Jeremia lezen we dat God tegen Jeremia zegt:”Wat ziet u, Jeremia?”
Zijn antwoord is dan: “Ik zie een amandeltwijg”. Het Hebreeuwse woord voor
‘amandel’ kan ook vertaald worden met ‘waken’ en zo zegt God tegen deze
profeet dat God waakt over Zijn woord en bezig was zijn plan uit te voeren.
Ik vind dit zó fascinerend.
•
•
•

•

God staat niet afgedrukt op ons netvlies en toch kunnen we zoveel van
God zien.
Meer en meer sterft de generatie van kerkelijke doemdenkers uit en zie je
in diverse gemeenten groepjes gereformeerde visionairs.
Veel christenen zijn opnieuw bezig het woord ‘toewijding’ te ontdekken,
Jezus Christus leren kennen, groeien in het geloof, volwassen worden in
dienstbaarheid en getuige zijn.
Het is werkelijk verbazingwekkend, -amazing- als we door het geloof
gaan meewerken in Gods plan; wij kleine zondige mensen mogen God
helpen. In het Nieuwe Testament worden gemeenteleden ‘medewerkers
van God’ genoemd. Kinderen van God mogen hun Vader helpen
(opvoeding, Kyra, kerk!).

Thuis: grote groentetuin: vader werkt er veel in, dat is mooi. Mag ik helpen? Oké! Vader
maakt met de achterkant van een hark een geultje, doet er water in en de bonen, een grote
zak, alles gaat erin. Het is een hoop werk om de bonen uit de drab te halen. Ik heb toch
altijd het idee dat mijn vader mijn hulp op prijs stelde. Ook al had ik geen zin, toch ging
ik spitten!
Illustraties: God is bezig zijn plan uit te voeren en Hij schakelt daarbij de kerk, Sion (vers
32), zijn kinderen in.
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Thema: Dromen van een kerk naar Gods hart.
-

hardop
vanuit de Bijbel
als een voorschot, veel met elkaar delen.

Vers 28 + 29 van Joel 2 is de kern van het boek.
- Op Pinksterdag aangehaald door Petrus: ‘Hier gebeurt wat Joel heeft voorzegd’.
- De verzen zijn concentrisch opgezet rond het bijna laatste stuk van vers 28:”Uw
ouden zullen dromen dromen”.
• Deze domende ouden worden aan beide kanten geflankeerd door de jonge
generatie:
- ervoor:” uw zonen en uw dochters zullen profeteren”.
- erna:” uw jongelingen zullen gezichten zien”.
• Daaromheen staan regels die de algemeen geldigheid weergeven: het geldt
alle vlees, ieder mens, zelfs de dienstknechten en de dienstmaagden. Die
telden in die tijd niet mee. Farao Cheops zette er zo’n 100.000 in voor de
bouw van zijn pyramide en ze stierven als ratten. Maar bij God tellen de
slaven en slavinnen voor vol mee.
• Het buitenste kader, de inclusio, vormt de verwijzing naar de toekomst, de
belofte van de uitstorting van de Heilige Geest van God, begin vers 28 +
einde vers 29.
Wat wil dit zeggen?
1. We beginnen bij de kern.
Dat is: “de ouderen zullen weer dromen”. Is dat bijzonder? Ja. Ouderen hebben meer last
van nachtmerries dan dat ze hoopvolle dromen hebben. Of niet?
• De weinig stabiele en complexe wereld geeft hoofdbrekens.
• Kinderen gaan in geestelijke zin, qua relaties en levensvulling een weg die
desillusie oplevert.
• Dan heb je nog de ontwikkelingen in de kerk, lichamelijke problemen en
wegvallen van het oude vertrouwde: het geeft veel vervreemding.
En dán hoopvol dromen, positieve verwachting hebben, een keer ten goede zien? God
zegt: Ja! Ouden zullen dromen dromen. Want: Ik stort mijn Geest uit.
Zie voorbeeld van de plant in de droge pot: er gaat een hele gieter water op! Zo!
2. En naast deze ouden staan aan beide kanten de jonge generatie: zonen en
dochters. De jeugd. De jongeren zullen ‘profeteren’. Wat is dat? Dat is namens en
vanuit God spreken. Dat is: ‘geïnspireerd door God je licht laten vallen op
alledaagse situaties,de harde werkelijkheid verzachten met Gods genade, met
liefde optreden in een liefdeloze omgeving’.
In Openbaring 19 vers 10 staat een mooie omschrijving van een profetie: ‘Het getuigenis
van Jezus is de geest der profetie’. De essentie van profeteren is Jezus tonen, openbaren.
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Vertellen wat Jezus Christus deed door te sterven aan het kruis voor onze zonden; door
op te staan voor de ontwikkeling van ons geestelijke leven; naar de hemel ging om ons te
leiden en de Geest uitstortte om ons te vervullen met zichzelf, met visie voor deze wereld
en met dromen voor de kerk.
Van die Geest gaan jongeren profeteren en krijgen ze visie, krijgen ze beelden, gezichten
bij dé toekomst, Gods toekomst.
Dus niet alleen beelden van een droomhuis, een droomcarrière, een droomgezin en een
droomvakantie, maar ook en vooral bij een droomkerk.
Dromen van een kerk naar Gods hart.
Kan dat? God zegt: Ja! Zonen en dochters gaan profeteren, jongeren zien vergezichten,
krijgen visie. Want, Ik stort mijn Geest uit.
3. En voor wie geldt dit?
• Moeten je ouders in God geloven? Dat is een pré. Kyra heeft straks een
voorsprong in kennis door wat ze hoort van haar ouders en hier in de kerk,
maar het Evangelie is voor iedereen.
• Statistieken tonen dat de kerk een middenstandskerk is. Weinig
allochtonen en minder gestudeerden vinden de weg naar de kerk. Dat is
jammer.
• We zijn druk de eigen organisatie draaiende te houden i.p.v. een gebied,
bijv. de Alexanderpolder, te adopteren als het gebied waar wij ons voor
verantwoordelijk voelen in geestelijke zin. Daar zullen we in de toekomst
over nadenken.
Maar moeten we ons dan niet beperken? Wat zegt God?
• Ik zal mijn Geest uitstorten op ál wat leeft, let op: álle vlees.
Vlees: woord: zwakke, zondige, beperkte mensen. Geen kracht, visie en
leven van zichzelf. Maar God heeft kracht en geeft kracht. God heeft een
plan en geeft ons daarop visie, laat ons dromen van een kerk naar Gods
hart.
• En daar horen ook dienstknechten, slaven bij. Niet in tel bij mensen,
toevallig wel bij God, de kansarmen, uitgerangeerden, weggesaneerden.
Ik las dat ‘Leefbaar Rotterdam’ vorig jaar zei dat Rotterdam een
verzamelpunt van kansarmen is geworden. De partij stelde harde
maatregelen voor. We doen hier niet aan politiek. Daarom stel ik zachte
maatregelen voor, verlangen naar meer van God, meer van Jezus, meer
van de Geest.
Ik droom van een kerk waarop de Heilige Geest wordt uitgestort en die leeft uit de kracht
van de Geest. Ik voel me een beetje als de bekende zwarte predikant Martin Luther King
die de bekende rede uitsprak: “I have a dream”.
1) Ik droom ervan dat meer mensen die de Here Jezus niet kennen Hem gaan
leren kennen als hun Heiland.
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2) Ik droom van leden van deze gemeente; dat ze bezield zullen zijn van het
Evangelie, vol liefde van God en liefde voor elkaar en mensen in de
Alexanderpolder.
3) Ik droom van jongeren die profeteren, getuigen van Jezus, die graag
binnen deze gemeente verblijven, graag hun vrienden en vriendinnen
meenemen omdat hier iets bijzonders te beleven is.
4) Ik droom van deze kerk, onze kerk als oase van rust, waar ouderen dromen
dromen en verrukt zijn over wat God doet.
5) Ik droom van veel groeigroepen als de kleine cellen waar gelovigen
groeien in kennis en genade van Jezus Christus.
6) Ik droom van een heilzaam tegendraadse cultuur – Het gij geheel anders –
in onvoorwaardelijke navolging van Jezus Christus, waar we bevrijd
worden van individualisme en waar we Gods plan met ons leven in
hartelijke verbondenheid met elkaar zullen beleven.
En u? En jij? Durft u, durf jij te dromen of niet?
Joël zegt: “Het zal geschieden”. Daarna, in de laatste dagen. Daarin zitten we nu.
Dat is dus een belofte van God. ‘Het zal geschieden’. Het is al gebeurd. Met Pinksteren,
100 jaar geleden, 10 jaar geleden. Dit jaar.
Wat zal er wel niet gebeuren over 10 jaar, als de Here Jezus niet teruggekomen is en wij
leven?
God zegt een paar keer hier: ‘Ik zal’: Ik zal mijn Geest uitstorten. We mogen heel veel
van God verwachten!
“Het werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen, zodat velen door het Evangelie worden geraakt”.
Amen.
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Orde van dienst waarin Kyra Brentjes, dochter van Jan en Nora Brentjes – van der Steen
wordt gedoopt. De zus heet Lara.
Tekst: Joël 2: 28 + 29.
Voorzang
Sing – inn.
Stil gebed, votum, groet.
Samenzang
EL (Evangelische Liedbundel) 58: 1,2,3 (Zoekt eerst het
koninkrijk van God)
Geboden
Samenzang
Psalm 119: 12
Gebed
Schriftlezing:
Joel 2: 23 – 32
Samenzang
EL 8 (als een hert)
Formulier (ds. Van der Brink)
Samenzang Psalm 105: 1
Verzoeken op te staan, vragen -> ‘Ja’ -> toespraak
Kinderen naar voren, voorbeeld
Doopbediening
Samenzang Psalm 139: 7
Dankgebed
Zingen
Gezang 328: 1 (Here Jezus om uw woord)
Tekstlezing
Joël 2: 28 + 29
Prediking
Samenzang
EL 170: 1 (Groot is uw trouw)
Dankgebed
Collecte
Zingen
EL 170: 2
Zegen

Rotterdam, 10 april 2005
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DOOPBEDIENING
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
Het bevel om te dopen heeft de Here Jezus gegeven toen hij sprak: Gaat dan heen, maakt
alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest.
Het water van de doop duidt op afwassing. De Here wast alles wat boos is van ons af. Dat
is een belofte. Hij zegt: zoals Ik je van buiten was, zo was Ik je van binnen. Zo zeker als
Ik je van buiten was, zo zeker was ik je van binnen. Geloof je dat?
Omdat wij in de naam van de Drie-enige God gedoopt worden krijgt deze belofte een
drievoudige inhoud.
Als God de Vader ons wast, belooft Hij: Ik zal je Vader zijn en Ik zal voor je zorgen.
Geloof je dat?
Als God de Zoon ons wast, belooft Hij: Ik maak je één met mezelf, zodat mijn leven
jouw leven, mijn dood jouw dood, mijn offer jouw offer, mijn opstanding jouw
opstanding en mijn Hemelvaart jouw Hemelvaart wordt. Geloof je dat?
En als de Heilige Geest ons wast, zegt Hij: Ik beloof dat Ik in je wonen zal en dat Ik de
gemeenschap verzorgen zal tussen jou en de Vader en de Zoon. Geloof je dat?
Nu weten we allen dat bij een verbond twee partijen betrokken zijn. God is de Belovende
en de Gevende. Hij verwacht van ons, dat wij de ontvangende en gelovende partij zijn.
Geloven is: Hem laten zijn, die Hij voor ons zijn wil; zodat we Hem liefhebben met heel
onze ziel, heel ons verstand en met alle kracht.
Wat onze kleine kinderen betreft: de doop maakt duidelijk, dat zij wedergeboorte nodig
hebben. Maar de Here hoeft niet te wachten met Zijn verbond tot zij alles kunnen
begrijpen en aanvaarden. Zonder het te weten hebben zij deel aan de menselijke schuld
en vloek en zonder dat ze het weten neemt de Here hen met hun ouders op in Zijn
gemeente. Precies zoals Hij de kleine kinderen van de Israëlieten met hun ouders
meenam door de Rode Zee, zonder dat die kleintjes het zich bewust waren.
Dat zegt de Schrift bijvoorbeeld als de Here tot Abraham zegt: Ik ben uw God en de God
van uw nageslacht.
En de apostel Petrus zegt op de Pinksterdag: voor u is de belofte en voor uw kinderen.
De Here Jezus heeft dat tot uitdrukking gebracht toen Hij zei: laat de kinderen tot Mij
komen en verhindert ze niet, want voor zulken is het koninkrijk der hemelen.
Daarna sloot Hij ze in Zijn armen en zegende hen.
We moeten er ook op letten dat het Oude Testament en het Nieuwe op gelijke wijze
spreken over zegeningen, geschonken in gezinsverband.
Zo ging Noach in de ark met zijn huis (= gezin).
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Abraham mocht en moest allen besnijden, die in zijn huis waren. En voortaan alle
jongetjes wanneer ze nog maar acht dagen oud waren!
Saul werd uitverkoren met zijn huis.
David werd uitgekozen en de zegen kwam over zijn huis.
Obed – Edom werd gezegend met zijn huis.
Precies zo spreekt het Nieuwe Testament over de doop.
Lydia, de verfverkoopster, werd gedoopt met haar huis.
De gevangenbewaarder van Filippi werd gedoopt met zijn huis.
Ook werd nog een zekere Stefanas gedoopt met zijn huis.
Wie dus schriftuurlijk wil spreken over de doop moet het niet meer hebben over
kinderdoop of volwassendoop; de Bijbel zegt nadrukkelijk dat er maar één Here, één
geloof en één doop is. De doop wordt bediend in het gezinsverband.
Dat onze kinderen in de gemeenschap van ons gezin worden gedoopt betekent, dat wij als
ouders hen later met grote ernst moeten plaatsen voor de vraag: Geloof je dat? En: laat je
de Here nu voor je zijn, die Hij zijn wil?
Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de ouders, die voor hun kinderen moeten
bidden, die hen moeten onderwijzen uit de Heilige Schrift en op liefdevolle en gelovige
manier hen moeten dringen tot het aannemen van die Here, die hen aangenomen heeft.
Zoals de Israëlieten die hun kleine kinderen meegenomen hadden door de Rode Zee hen
later moesten bewegen tot de dankbare keus voor de weg, waarop de Here hen had
geleid. Want alleen als Gods liefde door ons wordt beantwoord, is er gemeenschap met
de Vader en de Zoon en wordt onze blijdschap volkomen.
Amen.
Laat ons bidden.
Barmhartige Vader,
Lang geleden hebt U ons in de zondvloed en in de doortocht door de Rode Zee
voorbeelden gegeven van de Heilige Doop: Uw vijanden deed U in het water ondergaan,
maar Uw volk hebt U door het water heen gewassen en gered.
Wij bidden U: wilt U zo ook dit kind door Jezus Christus heen wassen en redden. Wil dit
kind inlijven in Jezus Christus onze Heiland. Zijn bloed en Zijn Geest zijn immers onze
zondvloed en onze Rode Zee.
Geef, dat dit kind met Christus begraven mag worden in Zijn dood en met Hem mag
opstaan in een nieuw leven. Schenk het een waar geloof, zodat het samen met de
gemeente van alle tijden U mag loven en danken voor Uw onuitsprekelijke goedheid, alle
dagen van zijn leven. Om daarna eeuwig met U te zijn.
Amen.
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Geliefden in de Here Christus,
(Vraag aan Nora).
U hebt gehoord, dat de doop door God is ingesteld om aan ons en onze kinderen zijn
verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament met dat doel en niet uit
gewoonte of bijgeloof gebruiken. Om nu duidelijk te laten blijken dat u zó de doop
verlangt, vragen we u het volgende:
1. Belijdt u dat onze kinderen, hoewel zij in zonde ontvangen en geboren zijn en
daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwige oordeel onderworpen, toch in
Christus geheiligd zijn en daarom behoren gedoopt te zijn?
2. Belijdt u dat de leer van het Oude en het Nieuwe Testament, die in de
Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk
geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is?
3. Belooft u dat u dit kind, waarvan u (de vader) en de moeder bent, bij het
opgroeien in deze leer naar vermogen zult onderwijzen en laten onderwijzen?
Wat is hierop jouw antwoord?
Nora: Ja.
Vraag aan Jan: Wil je samen met je vrouw Nora je inzetten voor het geestelijk welzijn
van je kinderen en vanwege de doop voor dat van Kyra?
Jan: Ja.
DOOP: Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
(Dankgebed)
Barmhartige Vader,
Wij danken U en prijzen Uw naam nu U ons en onze kinderen door het bloed van
Christus onze zonden vergeven hebt en ons door Uw Geest in Christus hebt geadopteerd
tot Uw kinderen. We danken U ervoor dat U ons dit met de heilige doop bezegelt en
bekrachtigt. Wij bidden U door Uw lieve Zoon of U dit kind door Uw Heilige Geest wilt
leiden en regeren. Geef de ouders wijsheid, geloof en liefde om hun kind godvrezend op
te voeden. Geef dat het in de Here Jezus mag groeien en tot de volle rijpheid komen.
Geef dat het Uw goedheid, o Vader, mag leren kennen en aannemen en belijden, zodat
het de gerechtigheid van het Koninkrijk der hemelen zoekt voor al het andere, onder
Hem, onze enige Leraar, Koning en Hogepriester zelf. En dat het door Zijn kracht tegen
de zonde, de duivel en zijn rijk mag strijden en overwinnen, om U hemelse Vader en de
Here Jezus Christus en de Heilige Geest eeuwig te loven en te prijzen.
Amen.
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