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Tema: Sien in die doop die wonder van God se genade maar ook die erns van God se 

oproep tot gehoorsaamheid.  

 

Vooraf sang 

Ps 89-2: 1, 2, 3  

Ps 81-1: 1, 11 en 12- 

 

Ontmoetingsdiens 

Intreelied Ps 71-1: 9, 10 (2 de mel) 

Votum 

Seën 

Loflied Ps 105-1: 1 (almal),21 (srs), 22 (brs) en 23 (almal); 

Geloofsbelydenis 

 

Verootmoedigingsdiens 

Wet uit Deut 6 

Sing Sb 9-1: 11 

 

Vryspraak: Jes 1:18–20 “Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here:  

Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi,  

julle sal wit word soos wol. 19As julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land 

eet, 20maar as julle weier en opstandig bly, sal die swaard júlle eet, want dit is die Here wat 

dit gesê het.  

 

Gebed 

 

Sakramentbediening 

Doopformulier 

Sing na die doop 

Ps 105-1: 5 

Gebed 

 

Woorddiens 

Skriflesing: Eksodus 14 en 1 Korintiërs10: 1 - 10 

Teks: Eksodus 14: 14 en 1 Kor 10: 1 - 6 

Woordverkondiging 

 

Antwoorddiens 

Liefdegawes 

Sing Ps 106-2: 1, 4, 7; 

Seën 

Amen Sb 13-3. 
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Geliefde brs. en srs. en kinders 

 

Ons bid in die Doopformulier: “U het die verharde Farao met al sy manne in die 

Rooisee verdrink en u volk Israel op droë grond daardeur gelei – waardeur die doop 

afgebeeld is.” 

 

Nou is die vraag: Wat sien jy in hierdie prentjie van die Israeliete, die Egiptenare en 

die Rooisee van die doop? Wat word daardeur vir ons afgebeeld met betrekking tot die 

doop? 

 

Gewoonlik plaas ons by die doop die klem op die wonder van God se genade wat vir 

ons afgebeeld word. Dat God in sy groot liefde die inisiatief neem om vir ons en ons 

kinders – ook reeds vir die klein babatjies – ŉ teken gee van sy genade! Dat God belowe 

om hierdie kind te lei, vir hom of haar ŉ God te wees en te lei op die pad van die geloof!  

 

Dat die wonderdadige werking van die Heilige Gees in die kind sal werk en dat Jesus 

Christus se verlossingwerk reeds versoening vir die kind se sonde gedoen het! Daarom is 

die sigbare teken van die doop “water”. Die water wys op die afwassing van ons sonde 

deur die bloed van Christus. Wanneer jy so na die doop kyk, daaroor nadink en besef 

dat God Hom op so wyse deur sy beloftes reeds aan ŉ baba verbind, dan word jy 

oorweldig deur God se liefde en genade! 

 

Geliefdes gemeente, die prentjie van die doop – wat ons so pas na gekyk het – gaan 

egter nie net oor God se genade nie! Dit gaan ook oor God se ernstige oproep tot 

gehoorsaamheid wat vir ons in die doop geteken word. Elkeen wat gedoop is en elke 

keer die doopwater sien, word opnuut herinner aan God se ernstige oproep tot geloof en 

gehoorsaamheid.  

 

Daarom is die tema van die boodskap vanmore: Sien in die doop die teken van God 

se wonderlike genade van redding en verlossing van sonde, maar ook God se 

ernstige oproep tot geloof en gehoorsaamheid.  

 

Paulus is in hf. 10 van sy brief aan die Korintiërs besig om hulle te waarsku om nie 

langer die afgode te dien wat hulle gedien het voordat hulle tot bekering gekom het 

nie. Die stad Korinte was bekend as ŉ sedelose stad waarin drank en seks hoogty gevier 

het. Op die Akropolisheuwel buite die stad was die tempel van die afgodin Afrodite wie se 

aanbidding gepaard gegaan het met geweldige sedeloosheid. Daar was ook ander 

afgodstempels soos die van Apollo en andere. So erg het dit gegaan dat die stad se naam 

in die Grieks ŉ metafoor geword het vir sedeloosheid. Daar is gesê dat mense wat 

geweldig sedeloos geleef het, het “korintiseer”. So sleg het dit in Korinte gegaan.  

 

Paulus waarsku nou die nuwe gelowiges om nie langer aan die sondes van hulle ou 

lewe deel te neem nie. En as voorbeeld neem hy die ingrypende gebeurtenis van God se 

redding van die volk Israel uit die slawerny van Egipte deur die wonderdade by die 
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Rooisee. Paulus verbind die gebeure by die Rooisee aan die doop van gelowiges. Hy 

sê: die volk is almal in die “wolk en die see gedoop”. Waarop dui dit?  

Die wolk en die see dui natuurlik op water en daarom koppel Paulus die doopwater 

hieraan maar die wolk en die see dui op iets meer! 

 

Die wolk in Eksodus 14 dui op God se reddende teenwoordigheid en op sy leiding. 

Die Here het vir die volk ŉ sigbare teken gegee om hulle te lei en te verseker van sy 

leiding en redding. Deur die wolk het die Here vir die volk gewys waarlangs moes 

hulle trek. Toe die Farao en sy strydwaens naderkom en die volk bedreig, het God die 

wolk agter die volk, tussen hulle en die Egiptenare ingeskuif om hulle te beskerm. 

 

Net so geliefdes, dui die doop op God se wonderlike reddende teenwoordigheid en 

leiding in ons lewe. Wanneer God aan ons die sigbare teken van water gee, dan sien 

ons daarin dat God belowe dat Hy die dopeling in sy of haar lewe sal lei. Die Here sal 

jou deur die Woord die pad wys en jou leer hoe om te lewe! Die Here belowe om 

reddend teenwoordig te wees in jou lewe en jou van gevaar te beskerm! Dit is was waar 

vir die gelowiges in Korinte en dit is vandag nog net so waar vir elkeen van ons wat 

gedoop is! Dit is die troos en versekering wat Christiaan ook vandag ontvang het!  

 

Brs. en srs., ons kan nie sonder hierdie reddende genade van God lewe nie! Ons het 

nodig dat God ons van sonde bevry! Net soos Israel vasgevang was in die slawerny van 

Egipteland, so is ons van geboorte vasgevang in die sonde! En net so min as wat die 

Farao die Israeliete wou laat gaan, net so min wil Satan ons laat staan deur se greep van 

sonde op ons lewe te hou! En net so magteloos as wat die Israeliete gestaan het met die 

Farao en sy soldate agter hulle en die ondeurdringbare Rooisee voor hulle, net so is ons 

magteloos om onsself van sonde te bevry!  

 

Daarom dat die Israeliete so vreesbevange was! Hulle kon niks doen nie! Maar Moses wys 

hulle daarop dat God hulle kan bevry! Daarom sê hy vir hulle: Moenie bang wees nie, bly 

kalm, kyk hoe God vir julle sal veg. En dan kom God se wonderredding deurdat Hy die see 

voor die Israeliete laat oopgaan met ŉ droë pad waarop hulle deur die see kon loop om vry 

te kom van die Egiptenare.  

 

Geliefdes, so het Christus ons bevry van die sonde deur vir ons ŉ pad na God oop 

te maak deur sy versoening aan die kruis! God moes dit deur Christus doen – omdat 

ons dit nie self kon doen nie! Ons is in Christus bevry van sonde en leef nou onder 

die heerskappy van God. Wat ŉ wonderlike voorreg en genade!  

 

Br. en sr., kyk egter mooi na die prentjie wat geteken word! Die doop laat val ook die 

klem op die oorwinning wat God oor die sonde behaal het! Die Farao en al sy soldate 

sterf in die see! God oorwin die sonde en gee ons die vermoë om saam met Hom daaroor 

te oorwin! Nou leef Israel, die lidmate van Korinte en ons onder die heerskappy van God 

en moet ons Hom gehoorsaam!  
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Ons word nie gered om maar net vry te wees van die sonde en die straf daarop nie! 

Ons word gered om in geloof en met gehoorsaamheid onder die heerskappy van 

God te leef! En daarom roep die Here ons deur die doop tot gehoorsaamheid!  

 

Paulus beklemtoon die feit dat God vir die volk in die woestyn van kos en water 

voorsien het! Die manna en die water wys op Christus as ons geestelike voedsel en 

wat ons krag gee om in gehoorsaamheid aan God te kan lewe! In Christus ontvang 

ons die krag om gehoorsaam te wees! Ons gehoorsaamheid kom ook nie uit ons eie krag 

nie! God belowe met die doop dat ons in Christus die krag sal ontvang om gehoorsaam te 

wees!  

 

Hiermee word na die werk van die Heilige Gees gewys! God belowe dat die Heilige 

Gees ons die krag sal gee om gehoorsaamheid aan God te lewe! En daarom kan God ons 

ook tot verantwoording daaroor roep! Die doop, br. en sr., roep dat Christiaan – soos hy 

opgevoed word in die geloof deur Faan en Anneri – en elkeen van ons wat in die geloof 

lewe, aan God gehoorsaam moet wees!  

 

Daarom waarsku Paulus so duidelik in vers 10: moenie in verset teen God kom nie! 

Want die volk wat in die woestyn in verset teen God gekom het, het gesterf! Hoewel hulle 

“gedoop” was in die wolk en die see, alhoewel hulle in die geestelike voedsel gedeel het, 

het hulle hul teen God verset en het Hy hulle in die woestyn laat sterf!  

 

Hiermee, br. en sr., waarsku die Here ons vanoggend! Ons moet ons nie teen die 

Heilige Gees verset nie! Die doop is ook ŉ duidelike prentjie van God se ernstige 

waarskuwing tot gehoorsaamheid. Ons kan nie net in die seën van die doop deel 

sonder om ook aan die eise van die doop te voldoen nie! Ons moet in die krag van die 

Gees aan God gehoorsaam bly en mag nie langer in sonde bly leef nie!  

 

Ons lees in die Bybel dat ons die Heilige Gees kan bedroef wanneer ons sondig. 

Ons lees ook dat ons die Gees kan blus en sy werking in ons kan weerstaan wanneer 

ons volhard in ons sonde! Maar die Here waarsku ook: die sonde teen die Heilige 

Gees kan nie vergewe word nie! Dit is wanneer mense moedswillig en volhardend hulle 

rug op God draai en weier om Hom te gehoorsaam! Sulke mense se einde is die dood – 

nie in die woestyn nie – maar in die hel!  

 

Geliefdes, moet dus nie langer dat Farao jou in slawerny vashou nie! Moenie langer 

dat die Satan jou met sy greep van sonde vasbind en jy so in ongehoorsaamheid aan God 

leef nie. Nee, God het jou bevry in Christus! Oorwin die sonde deur gehoorsaamheid 

aan die Here.  

 

Julle weet hoe ons bykans elke oomblik van ons lewe die keuse tussen sonde en 

gehoorsaamheid moet maak. Hoe die duiwel daagliks versoekings voor my neersit en ek 

versigtig oor sy strikke met gehoorsaamheid aan God moet trap. Dit kan ons doen omdat 

God die Heilige Gees kragtig in ons werk. Ons gaan in vanaand se prediking in diepte 

hierna kyk.  



5 

 

Vir ons doopouers beteken hierdie boodskap dat julle jul kinders net kan leer van 

gehoorsaamheid as julle self aan God gehoorsaam is. Ons kinders kyk wat ons doen en 

dit word hulle lewenstyl.  

 

Ek wil afsluit deur vir ons kinders te sê: wanneer julle vanmore na kerk by die huis 

kom, vra vir pa en ma om weer julle doopfoto’s uit te haal en vir julle te wys. ŉ Foto 

is mos ŉ prentjie van wat gebeur het by jou doop! Net so het die Here met die doop vir ons 

ŉ prentjie gewys! ŉ Prentjie met die gebeure by die Rooisee as agtergrond. ŉ Prentjie van 

water en wat God deur water doen en beloof!  

 

Ons het daarna gekyk en gesien: God belowe vir ons sy wonderlike reddingsdade, maar 

ons Here roep elkeen van ons ook ernstig op tot gehoorsaamheid aan Hom.  

 

Br. en sr. en liewe kinders, hou vas aan die beloftes van die Here, maar luister as Hy 

jou ernstig waarsku.  

 

Amen  


