
My hele lewe  behoort aan God  - my hart, liefde, talente,  

energie, gawes, besittings, dankbaarheid (doop). 

Votum: 

Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees?  Die Here is my toevlug, vir wie sou 

ek vrees? 

Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van 

die Heilige Gees 

Lofprysing en Aanbidding: 

Gebed: 

Skriflesing: 

Hand 2:38;  

Preek: 

Waar kom die doop vandaan? 

 Vervang die besnydenis 

 God se belofte aan Abraham 

 Teken van die verbond 

Hoe doop ons? 

 3 maniere van doop 

 die vroeë kerk het mense ten volle in die water gedompel – onderdompeling 

 soms het hulle ook mense in water of in waterbakke laat staan of kniel en water oor 

hulle gegooi. 

 300 tot 400 nC – het die kerk mense gekatkiseer voor hulle, hulle gedoop het;  

is die proses geformaliseer en het dit ook die aflê van ‘n geloofsbelydenis ingesluit 

 in die middeleeue is die doop se karakter verander;  kinders is gedoop  

 van 1200-1400 is dit gedoen deur middel van besprinkeling en is daar tot die 1600s ook 

gedoop deur onderdompeling 

Wat beteken my doop vir my? 

Dit verbind my aan die 3-enige God 

God sluit my by Sy verbond in.  Ek verkry ‘Children’s rights’ by God. 



Ons het deel aan Christus se dood en kan verlos word van ons sondes 

Ons ou sondige natuur sterf en die Heilige Gees maak van ons nuwe skeppings en die nuwe 

mens staan saam met Jesus op 

Die laaste 3 gaan oor praktiese dinge: 

Ek het deel aan die kerk van Christus – ons is die kerk.  Ek moet as ‘n lewende lidmaat leef. 

Dat ons as lede van Christus die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet liefhê, vertrou 

en dien 

Dat die Here ons hierdeur verseker dat die Heilige Gees in ons woon en ons lewens daagliks so 

regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon 

 

Watter uitdagings staar ons in die gesig?: 

Bridging the gap:  Dit verskil wat bestaan tussen wat ons sê en dit wat ons doen.  Dit is ook wat 

baie mense hulle rug laat keer op Christenskap. 

I have arrived:  A badge, an entitlement.  Nou kan ek rustig agteroor sit en ontspan.  Ek het die 

kruin van my geloofslewe bereik – ek gaan hemel toe. 

Comfort Zone:  I do A – I expect B.  Dit gee vir ons ‘n gevoel van veiligheid, want ek treë binne 

die bekende op.  God vra baie keer dat ons as instrumente buite die bekende moet optreë. 

 

 

Kerngedagtes: Hand 2:38 “laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus”.   

Soos die besnydenis die teken van die ou verbond is dat die Here ons God is (Gen 17), so is die 

doop die teken dat God nou ons God is deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees.  1 Kor 

12:13 sê ook ons is “met een Gees gedoop … en van die een Gees deurdrenk”.  Oor God se kant 

van Sy verbond met ons is daar geen twyfel nie.  Wat van my kant as gedoopte (met water en 

die Heilige Gees)?  In Lukas 15:11-31 sien ons dat die verlore seun se hart, liefde, talente, 

energie, gawes, besittings nog aan homself behoort het.  Eers toe hy terugkeer na sy vader en 

homself aan sy vader “oorgee” sodat hy aan sy vader behoort, kon die res van sy lewe ook aan 

sy vader behoort.  Kan jy werklik saam met Paulus sê in Gal 2:19,20: “ek is saam met Christus 

gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe”? Vgl ook Matt 

6:33. Kan jy regtig sê ek vertrou op God al maak dit geen sin nie?    So wys jy wie God is. 



 

Seën: 

Die Here sal julle seën en julle beskerm;  

die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;   

die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee! 


