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Die Doop word vanoggend bedien aan Bernard, babaseuntjie van Nardus en Christa 

van Zyl. Baie geluk aan julle en baie welkom aan familie en vriende wat vandag 

saam met ons getuies van God se werke is.  

  

Tema: Die doop teken ŉ prentjie en verseker jou van wat God vir jou doen en nie 

van wat jy vir God doen nie.  

 

Lofsang met die oog op die erediens 

Lied 190: 1,2,3  

Vir ons kinders: Lied 542: 1 en 2 

 

Ontmoetingsdiens 

Intreelied: Sb 1 - 3: 1 (mel van Ps. 128 - 1) 

Votum: Ons sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan  

komende geslagte. Amen 

Seën 

Loflied Ps. 105 - 1: 1,2,5 

Geloofsbelydenis van Nicea 

Sing Sb 12 - 3: 1,2.  

 

Verootmoedigingsdiens 

Lees die Wet uit Markus 12: 28 – 34 

Sing Lied 530 : 1,2 

Gebed 

 

Doopbediening 

Doopformulier 

Sing terwyl die dopeling ingebring word Sb 16 - 1: 1,2,7;  

Sing na die doop: Lied 292: 2 

Dankgebed.  

 

Woorddiens 

Belydenis: Heidelbergse kategismus vrae 65, 66, 69 en 74. 

Skriflesing: Romeine 4: 1 - 12; Teksvers: 11 - 12. 

Sing Ps. 89 - 1: 6  

Woordverkondiging. 

 

Antwoorddiens 

Gebed 

Liefdegawes 

Sing Sb 12 - 6: Beurtsang: 1 almal; 2 susters; 3 broers; vers 4 en 5 almal 

Seën 

Amenlied Sb 13-3. 
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Geliefde brs en srs en liewe kinders, 

 

Die Doop is ŉ sakrament. Die woord “sakrament” beteken ŉ spesifiek 

afgesonderde (heilige) sigbare teken en seël (waarborg) wat God ingestel het om 

ons geloof te versterk. Dit is ŉ sigbare teken van iets wat God onsigbaar doen.  

 

Ek wil dit vir ons kinders die doop as teken so verduidelik: (wys skyfies). Wat 

weet jy as jy hierdie teken sien? (Kinders oor die pad) 

Wat weet jy as jy ŉ groen verkeerslig sien: dis veilig jy kan maar ry!  

Wat weet jy as jy die teken sien? (Geen rommelstrooiing) 

Waarvoor staan die teken? Water 

Wat word by die doop gebruik? Water en dit wys dat God jou sonde deur Jesus 

Christus skoonwas en dat jy deur geloof in Christus gered word.  

 

Wanneer ons iemand as volwasse doop (sg. grootdoop) en wanneer ons kinders 

doop, dan teken die doop presies dieselfde prentjie!  

Die doop teken ŉ prentjie en verseker jou van wat God vir jou doen en nie van 

wat jy vir God doen nie. Dit wys heen na wat Christus doen en hoe jy die vrug 

daarvan in jou lewe kry. Die doop is dus ŉ prentjie van die wonderlike boodskap van 

redding deur Christus! Christus as die Groot Teken van God se werke in ons lewe.  

 

Brs en srs, ons het verlede week gehoor dat die Bybel God se dinamiet in ons 

lewe is waarmee Hy wonderkragtig geloof in ons werk. Om hierdie geloof te 

versterk gee die Here vir ons 2 Sakramente. Vandag sien ons die sakrament van 

die Doop en volgend Sondag die sakrament van die Nagmaal.  

 

Ongelukkig heers daar baie verwarring onder gelowiges oor wat die doop 

beteken. 

So is daar bv. kerke en gelowiges wat te veel betekenis aan die doop heg. Dat 

dit meer as net ŉ teken is. Hulle glo dat wanneer die doop bedien word, dan werk 

God geloof in die dopeling en dat hy of sy dan nooit weer verlore kan gaan nie. Die 

is bv. die siening van die Rooms Katolieke kerk. Die doop is dus vir hulle nie net ŉ 

teken of simbool nie, dis ŉ saligmakende gebeurtenis. Die oomblik as jy gedoop 

word, dan is jy gered! Ek dink daar is Gereformeerdes wat hierdie dwaling ook ŉ 

ander manier glo! Hulle sal dink: ek is mos gedoop en ek is mos nou lidmaat van die 

kerk, so eintlik is ek op pad hemel toe en ek hoef niks te doen nie!  

 

Dan is daar ander gelowiges wat weer te min waarde heg aan die doop asof dit 

iets opsioneel is wat ek kan besluit. Ek kan self oordeel of ek my kinders wil laat 

doop of dat as ek nie as kind gedoop is, of ek as volwasse gedoop wil word nie. 

Moses het ook so gedink en ons lees in Eksodus 4 dat God hom wou doodmaak 

omdat hy nie sy seun besny het nie. Die besnydenis in die Ou Testament wat in die 

Nuwe Testament deur Christus oorgegaan het in die doop is ŉ opdrag van die Here 
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en gelowiges moet daaraan gehoor gee. Dit is deel van jou verantwoordelikheid as 

gelowige. Ons sien dit ook in Josua 5. Net voor die Here die volk die land in besit 

laat neem dan moet hulle almal wat nie besny is nie, eers besny word – groot en 

klein! Want hulle moet verstaan waarom hulle hierdie land gaan kry – dit is God se 

verbondsbelofte wat nou waar word en aan hulle geskenk word!  

 

Ander gelowiges heg weer ŉ verkeerde betekenis aan die doop toe asof die 

doop iets sê oor die dopeling se geloof. Vir hulle is die doop ŉ teken van die 

dopeling se geloof. Hulle sien die doop as ŉ daad van die mens wat daarmee sê dat 

hy of sy nou in God glo. Met hierdie siening val die klem op die mens en nie op God 

nie.  

 

Wanneer ons egter na ons teksverse kyk dan gee die Here vir ons een aspek van 

die ware betekenis van die doop! Kom ons lees dit weer saam. “11Hy het die 

besnydenis as ’n teken ontvang. Dit is ’n seël wat bewys dat God hom 

vrygespreek het deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was.” 

 

Paulus is in hierdie gedeelte besig om te verduidelik hoe ŉ mens gered word 

deur geloof in Christus alleen. Hy begin in hf 3 deur te sê dat alle mense op aarde 

as gevolg van die sonde, verlore moet gaan. Maar dat God vir Jesus gestuur het om 

vir ons sonde te kom betaal en dat jy gered word deur in Jesus Christus te glo.  

 

Die Jode van daardie tyd het egter geglo dat jy gered word deur dit wat jy as mens 

doen naamlik dat jy aan al die voorskrifte die wet van God gehoorsaam moet wees, 

dan word jy gered. Een van die voorskrifte van die wet is dat jy jou moet laat besny. 

Hulle het dus daarop geroem het dat hulle gered word omdat hulle hul laat besny 

het.  

 

In ons teksverse kom Paulus egter met ŉ onweerlegbare bewys dat die 

besnydenis - of in Nuwe Testamentiese taal, die doop - as teken, jou nie red 

nie, maar geloof in God! Die doop is nie ŉ bewys van die dopeling se geloof nie 

maar van die manier waarop God mense red.  

 

Kom ons volg vir oomblik net Paulus se argument soos hy dit op die Ou Testament 

se geskiedenis baseer:  

Paulus wys daarop dat Abraham al lank voor hy besny is, reeds geloof van 

God ontvang het. Dit het al in Genesis 12 gebeur toe die Here hom geroep het en 

aan Hom geloof geskenk het. Ons het mos verlede week gehoor dat die Here aan 

ŉ mens geloof skenk deur die verkondiging van die Woord. God maak Hom aan 

Abraham bekend deur sy woord en skenk aan hom geloof. Op grond van hierdie 

geloof trek Abraham weg van sy ongelowige voorouers en begin as gelowige saam 

met God lewe.  
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In Genesis 15 kom maak die Here sy verhouding en beloftes dat Abraham ŉ 

groot nageslag sal hê en dat God ook vir sy nageslag ŉ God sal wees, 

amptelik deur die verbond met hom te sluit. Julle onthou die verbondsluiting met 

die diere wat Abraham in twee dele moes sluit en die Here wat met ŉ vuur tussen die 

diere deur beweeg.  

 

Intussen glo Abraham nie die belofte van die Here dat Hy en Sara kinders sal hê nie 

wat hulle is albei baie oud. Abraham verwek by Hagar, een van hulle slawe, ŉ kind 

en noem hom Ismael. In Gen. 17 kom die Here dan weer na hom toe en sê nee, 

Ismael is nie die belofte nie: die kind moet uit Abram en Sara self gebore word! 

Dit moet ŉ wonderwerkkind wees, want dit wys op die feit dat God kan doen wat 

mense nie kan doen nie.  

 

En om hierdie wonderdaad van God te beklemtoon, stel die Here die 

besnydenis as teken van hierdie verbond (die geloofsverhouding) tussen God 

en Abraham en sy nageslag in. Abraham en sy seun en alle mans in sy huis moet 

besny word en elke seuntjie wat van toe af gebore moet word moet op die agste dag 

besny word! Dit is die teken van God wat mense red en in ŉ geloofsverhouding met 

hom stel. Volwassenes en kinders! Daarom word Abraham en sy seun Ismael op 

een dag besny.  

 

Sien julle? Hierdeur bewys Paulus dat Abraham nie gered is deur die 

besnydenis nie, maar deur die geloof wat God aan Hom gee. Geloof op grond 

van die versoening van Jesus Christus. Want die besnydenis was ŉ teken dat 

God jou sonde wegsny en jou red deur aan jou geloof te gee. In die Ou 

Testament was dit ŉ bloedteken - soos die offers wat gebring moes word - en dit het 

heengewys na Christus wat sou kom.  

So was die besnydenis as seel ‘n waarborg van die verlossing wat kom en wat 

Christus sou bewerk.  

 

Toe die Here Jesus kom het Hy die finale bloedoffer gebring deur aan die kruis 

vir ons sonde te sterf en so vir ons sonde te betaal. Wie in Hom glo word 

gered! Hy maak redding moontlik en Hy skenk geloof deur die Heilige Gees. Na 

sy dood en opstanding het Jesus die teken na die doop verander! Nou is die 

teken nie meer die bloedbesnydenis nie, maar water! Water as teken dat jy 

gered word om God jou sonde in Christus afwas!  

 

Brs en srs en kinders, wanneer God dus vir gelowige ouers sê om hulle kinders te 

doop dan sê God daarmee dat Hy belowe om met hierdie kind van hulle se geloof te 

werk presies op dieselfde wyse as wat Hy aan hulle geloof geskenk het naamlik in 

en deur Jesus Christus. Die doop is nie die teken dat die kind glo nie, maar dat 

God beloof dat Jesus ook vir hierdie kind sy of haar Redder sal wees. Natuurlik 
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moet die geloof wat God skenk nog sigbaar word in die kind se lewe en hy of sy 

moet dit eendag self bely.  

 

Die doop is ook nie ŉ waarborg dat die kind sal glo nie, maar ŉ waarborg van 

hoe God met hom of haar sal werk. Dat die Here bemoeienis sal maak! Dat God 

deur sy Woord en deur die Heilige Gees in die kind se hart sal werk. Daarom dat 

die ouers moet belowe om die kind na die Here toe te lei deur die Woord aan 

die kind te verkondig en hulle geloof vir hom of haar voor te leef!  

Of die kind sal glo of nie – dit berus by God alleen!  

 

Net so wanneer iemand wat uit ŉ ongelowige huis kom en nie as kind gedoop 

is nie. Wanneer so ŉ persoon tot geloof kom dan gee die Here die opdrag dat hy of 

sy as volwassene gedoop moet word. Dan, net soos in Abraham se geval en al die 

ander mense wat nie Israeliete was en as kinders besny is nie. Wanneer so iemand 

tot geloof gekom het en deel van Israel wou wees, moes hy as volwasse besny 

word.   

 

So ook vandag! As ons vandag ŉ volwassene sou gedoop het, het dit presies 

nog dieselfde prentjie vir ons geteken! Jy glo omdat God jou in Christus Jesus 

gered het! Hier is die doop as God se bewys daarvan. Die grootdoop is nie ŉ daad 

van die mens waarmee hy of sy haar geloof bely nie, dit is ŉ daad van God wat 

verduidelik hoe jy tot geloof kom!  

 

Die volwasse doop – net soos die kinderdoop - waarborg ook nie dat hierdie 

mens nou nie meer sal sondig of sal struikel en val in die geloof nie! Dit wys jou 

heen na Christus deur Wie jy altyd weer vergifnis van jou sonde kan ontvang en deur 

wie sy Gees jy kan volhard tot die einde toe!  Die doop as seël waarborg dat God so 

sal werk en dat Hy met jou die pad sal stap!  

Of daardie persoon sal volhard tot die einde toe – dit berus by God alleen.  

 

Geliefdes, watter geweldige troos bring die doop dus nie vir ons nie! Dat ek as 

gelowige kan weet en sê: dankie Here dat my geloof en redding nie van myself 

afhang nie! Ek wat so sondig, swak en nietig is, ek wat so onbetroubaar is en ook 

maar soos Abraham nie al u beloftes glo nie! Dankie dat U my kom red het deur 

Jesus Christus in my plek te besny – ja, nie net toe Hy ook agt dae oud was nie, 

want so het Hy vir my die wet vervul! Maar ook toe u Hom aan die kruis tot die dood 

toe gesny het, sodat ek mag lewe!  

 

Dankie Here vir my doop as die teken dat dit die manier is waarop ek gered 

word! As dit nie vir Christus was nie – was ek nou verlore, op pad hel toe! Al het ek 

hoe hard probeer om al u gebooie te onderhou – ek kan nie daardeur gered word 

nie! Dankie Jesus dat U my kon red het.  
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Watter troos bring die doop nie vir gelowige ouers nie! Dat ons die doop met 

vrymoedige geloof kan laat bedien aan ons kinders! Dat hulle mag weet: my kind se 

redding hang nie van my af nie! Hoe kan ons as ouers ook nie faal in die wyse 

waarop ons die beloftes nakom wat ons by die doop afgelê nie! Watter swak 

voorbeeld stel ek as ouer nie dikwels vir my kind in die manier hoe ek die Here dien 

nie! Dankie Here dat my kind se redding nie van my geloof afhang nie!  

 

Maar dankie ook Here dat my kind se redding ook van hom of haar self afhang 

nie!  Ja, dat ook hulle redding alleen afhang van die ongelooflike genade wat U as 

ons Vader aan sondaarmense betoon. Dat U ons deur Jesus alleen red en dat U aan 

ons geloof gee. Dat u soos met Abraham die inisiatief neem en dat U die pad einduit 

met ons stap as volwassenes en kinders!  

 

Daarom Here by hierdie doop ook: Aan U alleen die eer en die dankbaarheid 

van ons hart!  

 

Mag hierdie reddende genade ons so oorweldig, ons harte so vul dat ons ons hele 

lewe lank ware dankbaarheid aan U sal betoon! Dat ons U met ons hele hart sal 

liefhê en U gewillig en met al ons kragte sal dien.  

 

Amen.  

 

 

 

 

 

 

    


