
PREEK 9  Heilige Doop 30-11-2014 Nehemia 9: 6-17 en 32-38  

In een doopdienst belijden we ons geloof, in God die de Eerste is, God die Trouw houdt, de 

generaties door. God die ons zegent en genade bewijst. Het gebed van Nehemia helpt ons, 

iets van het geloof te belijden, onze zegeningen te tellen, God te danken, Ik hoop dat de 

Schriftlezing ons helpt onze dankbaarheid te verwoorden. Het is een modelgebed, een lied 

van aanbidding. Ik hoop dat jullie en wij allen er mee instemmen dankbaar en verwonderd: 

U bent het HEERE; U alleen. U erkennen we als onze Schepper, u bent de God die leven gaf 

en spaarde. U doet alles leven, ook ons en heeft ons kinderen toevertrouwd! Wat bent U 

groot en goed!         

Vs. 8         VERBOND,   contract vriendschap,  op Mij kun je rekenen. Ik zal je beschermen als 

de Machtige koning, met rechten en plichten. Maar eigenlijk meer voorrechten en voordelen 

dan verplichtingen!  Notabene:  De Schepper en Eigenaar van de wereld neemt ons onder 

Zijn hoede, dan ben je goed af en veilig!   Heb je het ook gemerkt, wat vs. 8 zegt: 

dat God Woord houdt, dat Hij doet wat Hij belooft?  Dat Hij rechtvaardig is, niet liegt. Hij 

doet Zijn Naam eer aan: Ik ben de HERE, Ik zal er zijn!  Met dat prachtige lied van SELA. De 

HERE, de God die met Abraham een verbond sloot maar dat ook nog steeds met ons doet! 

Vanmorgen : een verbond voor eeuwig met ons en onze kinderen!  

Vs. 9 Heb je het gemerkt en vertrouw je erop: dat God je ellende en moeite ziet, als het 

tegenzit? Dat Hij hoort en helpt als wij roepen?  Soms moet je wel lang wachten, soms 

wordt je geduld op de proef gesteld! Inderdaad. Een lied zegt dan: moet ik lang Zijn hulp 

verbeiden, Zijne liefde blijft Mij leiden. Ja. Soms moet ik lang wachten, maar Door een nacht 

hoe zwart hoe dicht, leidt Hij mij naar t eeuwig licht! Vs. 12 GOD verlicht ons pad als we 

door de nacht gaan, want JEZUS is het Licht der wereld en heeft beloofd: Wie Mij volgt zal 

niet meer in het duister wandelen, maar het levenslicht hebben. Een lichtje van binnen!  

Heb je het ook weleens gemerkt, vs. 11 dat je zogezegd voor de ZEE stond en niet verder 

kon, maar dat God wonderlijk toch een weg baande, DOOR het water en DOOR de diepte? 

Een uitweg en oplossing,  Ja, zo is God, onze God, de God die zich aan ons verbindt: met 

een eeuwig verbond, een genadeverbond: Hij is een God die bevrijdt en verlost, nog veel 

meer dan Nehemia weten wij dat en merken we het: Christus is het BROOD in de woestijn, 

het MANNA uit de hemel. God voedt ons onderweg, Hij geeft brood voor het HART. Vorige 

week vierden en voelden we het aan het heilig avondmaal.    

Is dit alles ook uw en jullie Geloofsbelijdenis:   Wie is onze God?  De Here, de schepper van 

hemel en aarde, de God die zich aan ons verbindt en ons trouw blijft dwars door alles heen! 

De God die leidt, helpt, hoort, verlost,  Ken je Hem zo? Geloof je zo in Hem? Belijd je Hem 

zo? Eerst geloofsbelijdenis, dan ook… 

Schuldbelijdenis:    vs. 16 en er ook een MAAR!  Wat zetten wij er tegenover?    Vaak zijn wij 

overmoedig, ondankbaar, onbedachtzaam, onafhankelijk, ook wij zijn vaak net als het volk 



Israël koppig, halsstarrig, eigenwijs.  Vs. 16 en 17   NIET geluisterd naar Uw geboden… NIET 

gehoorzaamd, NIET gedacht aan Uw wonderen en beloften...   

Vs. 33 U en wij, wat een contrast,   Nu gaat het niet meer over ZIJ, onze voorouders, maar 

over WIJ! Wij zelf zijn geen steek beter! GODDELOOS.    Heel vaak: God-loos, we laten Hem 

erbuiten. Buiten onze geldzaken, God-loos, buiten ons seksleven, God-loos, buiten onze 

muziekkeuze, God-loos,   buiten onze vriendschappen, God-loos, buiten ons dagelijks werk, 

God-loos    We regelen het zelf wel, alsof er geen God en Helper en Herder zou zijn.     Zo 

druk en ook zo gestresst alsof we het allemaal alleen en zelf moeten doen en fixen…   We 

geloven wel dat God er is, maar onze gewone, dagelijkse drukke leven is een vorm van 

“praktisch atheïsme”, dat doen we niet in Gods nabijheid, in afhankelijkheid, vanuit Gods 

kracht en genade, maar op eigen kracht. Scherp om het zo te zeggen maar wel waar: dan 

leven we God-loos, goddeloos.  Straks na de preek ga ik iedereen vragen te gaan staan:       

Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons 

in Uw liefde aan. Vader in dit uur der waarheid, keren w’ons tot U. O, vergeef ons ---- Heer 

herstel ons ---- maak ons hart en leven nieuw. De geloofsbelijdenis en de schuldbelijdenis 

gaan samen op. Het een vloeit over in het ander. 

Daarom is het goed en nodig om te komen tot verootmoediging,  periode van advent,   

klaarmaken voor een feest, Als een dochter uit ouderlijk huis trouwt, Er moet nog wel eerst 

heel wat rommel worden opgeruimd en vuil weggeruimd. huis met bezemen gekeerd,  stoep 

geveegd en geschrobd,   geverfd?    nieuwe kleren,  Voorbereiden voor de Bruiloft van het 

Lam. De komst van de Here Jezus, voor het grote feest dat nooit meer eindigt. Voor alle 

gelovigen.  Komen we tot  Bezinning, inkeer, bekering?, omdat we GERAAKT en 

VERWONDERD zijn over Gods trouw, en macht en liefde.   Vs. 33 trouw- ontrouw. Nou, dan 

niet! Einde verhaal, zoek het dan maar ZELF uit.    EN TOCH! En is nog een MAAR… vs 17 

Maar U bent….  

Onlogisch, onverdiend, raar maar waar!    Van Zijn kant, vs. 32 houdt God aan het verbond 

en de goedertierenheid vast. Hij houdt vol, Hij wil niet zonder jou en mij. Hij wil ons niet 

kwijtraken, Hij wil ons helpen en redden en zegenen ONDANKS alles, ondanks alle 

god+loosheid en zonden van onze kant.  

Laten wij dan eerlijk erkennen dat we vaak en diep in de fout zijn gegaan, dat we vaak honds 

brutaal zijn tegenover deze GROTE geweldige en ontzagwekkende God. Dat we vaak onze 

plaats niet weten en misbruik maken van Zijn goedheid en geduld.   Laten we Geloof belijden 

maar ook ZONDE belijden EN…. Verandering beloven. De Bijbel noemt dat het Verbond 

vernieuwen. Komt meerdere keren voor: Ex. 34,   Deut. 29,  Jozua 24,  2 Kron. 15,   2 Kron. 

34, 35;  Ezra 8 en 9.  Vs. 38 Woorden en daden. Een gebed en een geschrift, handtekening, 

plechtige overeenkomst.  

Verbondsvernieuwing, ook de jongeren.  Iedereen die onderscheid heeft, die het kan 

begrijpen. Zeker tieners, Celio, de jongeren op de galerij. Wil je kiezen? God koos voor jou, 



het kostte Hem alles, Zijn Zoon, het kostte Jezus zijn leven.     

 God heeft zich met jouw verbonden, als je Hemelse Vader en je Verlosser. Wil jij in 

verbondenheid met Hem leven?  Ook jij moet kiezen.  Of je meedoet in de kerkdienst, 

meedoet met de rest die zit te mobielen en te kletsen zelfs tijdens het bidden, of dat je kiest 

mee te doen met de gemeente die luistert, bidt, zingt.       Ook jullie mogen kiezen 

en beloven: is de catechisatie altijd de sluitpost, als ik eventueel tijd heb na mijn bijbaantjes 

en sport enz enz. of KIES ik te gaan, want ik heb dat uur nodig om na te denken over God, 

mijn geloof, om wat te leren, om niet god-loos te leven.  Sommigen komen zo van hun 

training door! Super! Jullie zijn KANJERS!  

Belofte.  Jullie als doopouders hebben dat al gedaan, als gemeente Gaan we dat ook doen, 

staande.  Verbond, verbonden, met God en met Gods volk, en met de kinderen. En om 

gehoorzaam te leven en elkaar op te dragen in de voorbede. Willen wij voortaan dankbaar 

en afhankelijk leven? Verbonden met deze Goede, grote, trouwe en tedere God? De Here 

onze God? AMEN. 

Vernieuwing van het Verbond:  

Doopbelofte: 

Gemeente, belooft u voor dit kind/deze kinderen te bidden, opdat de vruchten van geloof en 

bekering in hun/zijn/haar leven gezien zullen worden?  

Wilt u deze kinderen met liefde in uw midden opnemen als nieuwe leden van het lichaam van 

Christus, in het besef dat u medeverantwoordelijkheid voor hen draagt?  

Neemt u zich van harte voor om hen op voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg naar het 

Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die aan uw doop en bekering 

beantwoorden?  

wat is daarop uw antwoord? 

zingen:  Psalm 111: 2, 3 en 5  nieuwe berijming                      

zingen: Ps. 25: 5 en 7    

zingen: Gez. Uit Aller Mond 117: 1 , 2, 5 
 

Zingen  Uit Aller Mond 27: 1, 2, 3 
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