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Skriflesing  Hand 2:37-47  Daar gebeur iets in die doop      

Wydingslied: 159:1,3
Votum  Ons begin hierdie diens, sit dit voort en sluit dit af in die Naam van God 
drie-enig; Vader, Seun en Heilige Gees.
Seëngroet      Loflied: 191:1-3   Wet  Toewydingslied: 250:1,2,4,5
Geloofsbelydenis  Doopform en doop Lied: 292:1,2  Epiklese

Ons onderskat die krag van die doop dikwels.  Of eerder: ons onderskat die krag 
van die Heilige Gees wat in die doop werksaam is.

Een van die hervormers,  Zwingli  van Switserland,  het reeds die krag van die 
Heilige Gees in die doop onderskat.

Hy het gesê die doop is maar net 'n simbool.  'n Simbool van God se reddende 
liefde vir mense.  Die doop wys wel vir ons heen na Jesus se dood in ons plek 
sodat ons gered kan wees, maar die doop is meer as dit.

Die Bybel gebruik nie die woorde "teken" of "simbool" as dit oor die doop praat 
nie.  As die Bybel oor die doop praat, sien ons daar gebeur iets.

Mense bly nie dieselfde nie.  Hulle verander as hulle gedoop word.  Ons onderskat 
die krag van die Heilige Gees dikwels as dit by die doop kom.  Ons dink dat 
omdat ons as babas gedoop is en dit nie kan onthou nie, dat God nie deur die 
doop kan werk in ons nie.

God se kragtige werking in ons lewens hang nie af van hoe goed ek onthou of nie. 
Dit hang van God se trou en sy krag af.

Ons dink baie keer aan die doop soos aan 'n motor wat baie blink en mooi lyk. 
So is daar dikwels baie vertoon by 'n doop.  Maar ons dink dikwels dit is soos 'n 
mooi motor, wat geen enjin het nie.

Die doop is egter nie slegs 'n mooi vertoon nie, dit het 'n baie kragtige enjin - die 
Heilige Gees self.

Hoekom is die doop so kragtig?  Omdat dit God se woord is wat vir ons aanspreek 
en aangryp op 'n baie spesifieke en sigbare manier.  As God praat, dan gebeur 
dinge.  God het gesê laat daar lig wees en daar was lig.  As ons die Bybel lees, 
praat God met ons, en ons lewens word aangeraak en verander.  As God met ons 
praat deur die doop, as hy daarmee vertel hoe hy sy Seun gegee het sodat Sy 
bloed ons verander, dan vertel Hy dit nie net vir ons nie - hy doen dit.

God is deur Sy Heilige Gees teenwoordig in die water, en in die woorde van die 
doop.

God sê dat Hy al sy beloftes in die Woord vir jou gee?  Onthou jy dat hy dit vir 
jou gesê het toe jy gedoop is?  As jy dit nie onthou nie, dan lees jy nie genoeg die 
Bybel  om  daaraan  herinner  te  word  nie.   Dan  dink  jy  nie  genoeg  aan  jou 
verhouding met die Here om te besef watter wonderlike ding hy vir jou gedoen 
het nie.

Kyk na hierdie gedeelte.   God spreek in die verkondiging van die woord deur 
Petrus.  Mense word verander deur die Woord van God.  Hulle breek van hulle ou 



godsdienste.   Hulle  breek  van  hulle  heidense  gesinne.   Hulle  word  gered  en 
aanvaar wat Jesus vir hulle aan die kruis gedoen het.

Hulle word gedoop.  Hoe weet ons dat daar werklik iets met hulle gebeur het? 
Vers 42 en 46:  hulle is getrou in hulle kerkbywoning, hulle lê hulle toe op die leer 
van die apostels, hulle is onderling in liefde verbind; hulle bid gereeld en saam 
met mekaar.

Die Heilige Gees werk in die doop.  Iets groot gebeur in die doop.

Iets groot gebeur vandag in ?????? se lewe.  Van vandag mag hy geleer word dat 
God hom as sy eie opeis.  Hy mag geleer word dat sy sonde weggeneem en gedra 
is deur Jesus Christus aan die kruis.  Hy mag geleer word dat die Heilige Gees se 
krag werk in die kinders van die Here.  Die Here se beloftes geld vir hom.

Dalk is dit tyd dat ons almal weer onthou en weer hoor watter groot krag God in 
ons lewens gewerk het.  Dalk is dit weer tyd dat ek en jy nadink oor die wonder 
van die doop.  Dalk is dit weer tyd om te besef hoe hard God in jou lewe gepraat 
het op die dag van jou doop.

Leef uit die doop. Krag van die doop. Vrug van die LEWE nie joune sonder lewe 
van toewyding.

Mense vergeet dikwels hoe kragtig God met hulle gepraat het in die doop.  Soms 
hou ouers nie hulle doopbeloftes aan God nie, en hulle vertel nie vir hulle kinders 
van God se liefdesverbintenis met hulle nie.

Maar hoeveel  getuienis het julle al  gehoor van hoe iemand dan jare later die 
liefde van God herontdek, al het sy ouers hom nie daarvan vertel nie, of al het hy 
afgedwaal?  Dan kom hy terug na God toe.  Hoekom?  Want God het hom lankal 
geroep.  God het lankal belowe dat Sy liefde vir daardie afgedwaalde bedoel was. 
Omdat God sy belofte gehou het, omdat Hy getrou bly aan die verbond wat Hy 
met sy volk gesluit het.

Wil julle 'n bewys hê?  Kyk hoe lyk die kerk.  Kyk hoe lyk God se kinders.Oupas 
en oumas, die ouers, en kleinkinders  Die kerk, God se verbond, Sy liefde en Sy 
trou.

Vraag bly: Lewe jy uit die doop, toegewy aan God?
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