
Die verbond bring 'n reaksie tot stand.
 

Lied 171:1,2   Heilig, heilig, heilig
 ----------------------------

1. Heilig, heilig, heilig,
heilig is die Heer.
Eng'le in die hemel
buig hul voor Hom neer.
Here, hoor my bede,
hoor my as ek sing,
en aan U, my Vader,
al my hulde bring.
2. Heilig, heilig, heilig,
heilig is die Heer.
Wie kan Hom op aarde
ooit na waarde eer?
Nogtans sal ek jubel,
sing ek weer en weer:
Heilig, heilig, heilig,
heilig is die Heer!

Votum:
 God het gesê: Ek sal julle God wees, en ook die God van



julle nageslag.  Die Here het sy woord gehou.  Hy bly getrou
van geslag tot geslag.  Amen.

Seëngroet
 

Loflied: 207:1,2   Eer aan die Vader
 -----------------------

1. Eer aan die Vader,
wat alles gemaak het;
eer aan die Seun,
ons Verlosser en Vriend;
eer aan die Gees
wat ons lei in die waarheid -
aan God Drie-enig
ons lof en ons lied.
Ere aan God!  Die Heer van alle here
woon ook in ons deur sy Woord en sy Gees
Gee ons die liefde, geloof en vertroue
om u gehoorsame kinders te wees.
2. Heiland, aan U
al ons dank en aanbidding
U het kom soek,
ons van sonde gered.
Deur u verdienste



kom ons na die Vader;
hoor Hy sy kinders
se lied en gebed.
Ere aan God!  Die Heer van alle here
woon ook in ons deur sy Woord en sy Gees
Gee ons die liefde, geloof en vertroue
om u gehoorsame kinders te wees.

Verootmoediging:  Ps 22, of:
 U vra na my hande, of U dit kan gebruik vir U doel, o
Heer.

 - Ek gee hulle, maar trek hulle weer terug, want die werk
was te swaar.

U vra na my mond, om my uit te spreek teen onreg.
- Ek fluister vir U my antwoord omdat ek net nie verwerp

wil word nie.
U vra na my oë, om die pyn van armoede raak te sien.
- Ek sluit my oë, want ek wil bly lekker lewe.
U vra my lewe, dat U deur my wil werk.
- Ek gee vir U net 'n stukkie sodat ek nie betrokke sal raak

nie.
Here, vergewe ons ons berekende pogings om U te dien

slegs soos dit ons pas, slegs op die plekke waar dit veilig is,
slegs met hulle by wie dit maklik is.  Vader, vergewe ons.
(Gebedeboek)



Genadeverkondiging
 

Lied 203:1,2   Loof die Here, al wat lewe
 --------------------------------

1. Loof die Here, al wat lewe,
wil Hom dank en hulde bring
Hy het al ons skuld vergewe;
ons 'n nuwe lied laat sing.
Loof Hom, prys Hom! Loof en prys Hom!
Loof die Vader, God en Heer!
2. Loof Hom wat in groot genade
ons deur eeue heen behou;
loof Hom vir sy reddingsdade -
vas kan ons op Hom vertrou.
Loof Hom, prys Hom! Loof en prys Hom!
Hy's genadig en getrou.

Epiklese
 

Skriflesing:  Genesis 17:1-7; 15-20
 1  Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here



aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is God die Almagtige.
Lewe naby My en wees opreg!
 

 2  Ek sal my verbond met jou sluit en baie, baie mense uit
jou laat voortkom."
 

 3  Abram het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom:
 

 4 "Dit is my verbond met jou: jy sal die vader wees van 'n
menigte nasies;
 

 5  jy sal nie meer Abram genoem word nie, jou naam sal
Abraham wees, want Ek maak jou die vader van baie nasies.
 

 6  Ek sal jou baie vrugbaar maak, Ek sal jou tot nasies
maak, en konings sal uit jou voortkom.
 

 7  "Ek bring 'n verbond tot stand tussen My en jou en jou
nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond: Ek
sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.
 

 Genesis 17 (AFR1983)
 

15  God het ook nog vir Abraham gesê: "Jy moet jou vrou
nie meer Sarai noem nie. Haar naam is nou Sara.
 



 16  Ek sal haar seën en vir jou 'n seun uit haar gee. Ja, Ek
sal haar seën, en nasies en konings van volke sal uit haar
voortkom."
 

 17  Toe het Abraham op sy knieë geval en hy het gelag en
gedink: kan daar vir 'n man van honderd 'n kind gebore word,
of kan Sara wat negentig is, 'n kind in die wêreld bring?
 

 18  En Abraham het vir God gesê: "As Ismael maar net in
u teenwoordigheid kan bly lewe!"
 

 19  Maar God het vir Abraham gesê: "Nee, jou vrou Sara
sal vir jou 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Isak
noem. Ek sal my verbond met hom hou as 'n blywende
verbond, en ook met sy nageslag.
 

 20  Ek het gehoor wat jy oor Ismael gesê het. Kyk, Ek
seën hom ook. Ek maak hom vrugbaar, en Ek sal sy
nakomelinge baie maak. Uit hom sal daar twaalf heersers stam,
en Ek sal hom 'n groot nasie laat word.
 

 Genesis 17 (AFR1983)
 

Prediking:  Wat is die belangrikste in die doop?  
Diegene wat laasweek met die doop van die 5 baba’s deur dr
Prinsloo hier was, behoort dit baie goed te kan antwoord, want



dit was die tema van sy preek – dit gaan in die heel eerste plek
oor dit wat God kom sê en doen in die doop.

‘n Baie belangrike deel van dit wat God in die doop wil sê,
tref ons reeds in hierdie verhaal aan.

Dit gaan oor die VERBOND.  Dit gaan oor die beloftes, en
die eise van die verbond.   BELOFTES EN EISE.

                Die Here sluit sy verbond hier met Abraham,
en Abraham se nageslag na hom …

                Dit beteken dat God vir Abraham kom belowe
dat Hy Abraham se God sal wees.

Abram en Sarai, soos hulle name eers was, het maar vrede
gemaak met hoe hulle lewens uitgewerk het.  Hulle was nou al
oud, en God het belowe dat Abram 'n seun sou hê. Alhoewel
dit nou nie ‘n seun by Sarai was nie, het Sarai gesorg dat haar
slavin, Hagar, Ismael as seun vir Abram in die wêreld gebring
het.

Daarom berus hulle in hulle oudag dat dit maar reg is so. 
Volgens hulle het God sy belofte nagekom deurdat Ismael
gebore is.

Wat hulle nie besef het nie, is dat hulle toe nie vir God op
sy woord geneem het nie.  Hulle het, inteendeel, hulle eie plan
uitgewerk en nie gewag vir God om Sy beloftes waar te maak
nie.  Hulle het God se beloftes nie regtig ernstig geneem nie.

God het al vroeër sy verbond gesluit met Abram, sy belofte
vroeër aan Abram gemaak dat hy ‘n seun sal kry.   Abram en
Sara het gereageer deur maar te sê: JA, HERE, en net verder
aan te gaan met hulle lewe.  Dis asof hulle nie werklik gehoor



het wat God sê nie, asof hulle nie werklik geglo  het nie.  God
het gesê dat Hy 'n seun vir Abram sou gee, en Abram en Sara
het besluit om 'n plan te maak, om vir Hagar te vra om 'n kind
vir Abram in die wêreld te bring.   Is dit geloof, of is dit nou
juis ongeloof!

Selfs nadat God sy belofte kom bevestig dat Hy 'n seun aan
Abram sal gee, luister Abram nie regtig nie, en reageer Abram
en Sarai nie in geloof nie.

God kom gryp in.  Hy verander eerstens Abram en Sarai se
name.  Daarmee kom God en hy wys vir Abraham en Sara dat
Hy die een is wat mens maak wie jy is, dat Hy die een is wat
die rigting bepaal, wat ookal jou eie planne. In die Bybel was
dit so dat jou naam staan vir jou hele persoonlikheid – vir wie
jy is.  As God hulle name verander, dan verander Hy met ander
woorde die hele wese van Abram en Sara.  Hy kom herbevestig
sy verbond met hulle.  Hy spel dit uit, presies wat hy gaan
doen en wat dit behels.

Abraham lag by homself,  hy glo nie vir God nie.  Hy
neem God nie werklik ernstig nie.

Daarom antwoord hy ook vir God deur te sê:  Here, seën
nou maar vir Ismael, laat hom nou maar in u teenwoordigheid
lewe ...

Ons moet God glo.  Ons moet dit wat Hy vir ons beloof
met albei hande, met hart en verstand, aangryp en vir onsself
neem.

God se beloftes word vandag hier aan elkeen van ons
bevestig.  Net soos met Abram kom God eerste en kom



verseker ons van Sy liefde.  Hy kom verbind opnuut Sy naam
aan elkeen van ons.  Hy kom bevestig dat Hy aan ons ‘n nuwe
identiteit gee.

In die doop maak God hierdie belofte opnuut vandag aan ‘n
dogtertjie met die pragtige naam van Marushka, maar daarmee
herinner God ons daaraan dat Hy hierdie belofte aan elkeen van
ons gemaak het.

En hy vra ook vir ook vir jou en my: glo jy my?  Glo jy
my beloftes aan jou WERKLIK?  Of gaan jy maar aan met jou
eie planne vir die lewe, probeer jy steeds jou eie heil uitwerk?

God wag vir die regte reaksie.  Elke dag.  Vandag gaan
God sy belofte hier maak aan Marushka.  Haar ouers, Gerald en
Benita, gaan antwoord.  Hulle sal hulle daaraan verbind om
Marushka te help om al meer van God se liefde te ontdek, en te
leer hoedat sy al meer uit God se beloftes kan leef.

Maar God gaan dag na dag wag om te sien of hulle met die
regte optrede, die regte dade, reageer.   Net so gaan God elke
dag kyk en wag om te sien of Marushka reg reageer op Sy
beloftes aan haar.   Elke dag sal Hy kyk – antwoord Marushka
op my beloftes?  Glo sy my beloftes, of gaan sy maar aan om
self te besluit en te doen wat sy dink reg is?

Die doop is God se manier waarop hy ons verseker van
Jesus se bloed wat al ons sondes weg was. Dat dit vir jou en
vir my is.  Dat Jesus ons van dag tot dag in verhouding wil hê
met Hom, dat Jesus nie wil hê dat ons sonder Sy
teenwoordigheid lewe nie.

Elke dag wat ek en jy lewe na ons gedoop is, kom God om



te sien hoedat ons reageer op die beloftes van die verbond, van
die doop.  Elke dag kom die Heilige Gees en Hy vra vir ons:
aanvaar jy die versoening wat Jesus vir jou bewerk het? 
Aanvaar jy dat jy my kind is?  Getuig jou prioriteite daarvan? 
Getuig jou keuses daarvan?  Getuig jou dade daarvan?  Jou
woorde, jou dade, jou tiende, jou tydspandering, elkeen van
jou verhoudings met mense wat oor jou pad kom?

God het homself in Sy volle wese, as Vader, Seun en Gees,
aan ons verbind met die doop.  Jesus se offer – sy bloed wat
ons sonde wegneem en aan ons ‘n nuwe identiteit gee – is aan
ons elkeen uitgedeel, belowe.  Dis ‘n wonderlike belofte dat ek
en jy gered is. 

Maar: getuig die dinge waarna ek vroeër verwys het
(prioriteite, tyd- en geldspandering, keuses, woorde, gedagtes,
my wêreldbeskouing) daarvan? 

 Hoeveel keer is ons nie maar tevrede met ‘n halwe
geloofslewe nie?  ‘n Geloofslewe waar God op die kant van my
lewe staan?  ‘n Geloofslewe waar God maar deel van my lewe
is, maar nie naastenby die deurslaggewende faktor in my lewe
is nie?  As mens kyk na die toestand van die kerk van die Here
Jesus veral in die Weste, dan is dit meer as glashelder dat God
nie op Sy beloftes geneem word nie en dat die reaksie van
mense nie is soos dit behoort te wees nie.

Kom ek en jy hoor wat God vandag vir ons in die doop sê,
ons hoor die roepstem van die Heilige Gees, en ons begin
opnuut uit die verbond leef.  Ons gee opnuut ons lewens aan
die Here sodat die Heilige Gees ons kan vernuwe, en ons



daagliks al hoe meer ons lewens aan God sal wy.
Amen.

Gebed
  

APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS
 Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper
van die hemel en die aarde.
 

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 

wat ontvang is van die Heilige Gees,
 

gebore is uit die maagd Maria;
 

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
 

gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die
dode;
 



 
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die

regterhand van God, die almagtige Vader,
 

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog
lewe en die wat reeds gesterf het.
 

Ek glo in die Heilige Gees.
 

Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk, die
gemeenskap van die heiliges;
 

die vergewing van sondes;
 

die opstanding van die vlees
 

en ‘n ewige lewe.
 

Lied 287:1,3  By u verbondsbeseëling, Heer
 ----------------------------------

1. By u verbondsbeseëling, Heer,
bring u gemeente dank en eer:
U neem ons met ons kroos tesaam



tot kinders aan in Jesus Naam!
3. Ontmoet ons, Vader, in die doop;
versterk ons met geloof en hoop.
Laat ons u liefde ondervind -
aan U verbonde as u kind.

Doopformulier en doop
 Formulier vir die bediening van die doop

aan die kinders van gelowiges (2)
Ouers word na vore geroep
(Die kinders kan reeds op hierdie punt na die ouers
gebring word. Aangesien die gemeente betrokke is,
kan ’n lied gesing word.)
Die betekenis van die doop
God het in die Ou Testament al ’n ooreenkoms met
Abraham aangegaan. Ons noem dit ’n verbond. Die
verbond kan vergelyk word met ’n testament waarin
God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel.
By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in
hierdie testament ingesluit is.
Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons
God is. Dit beteken:
ž
dat Hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg;
ž



dat Jesus Christus ons Verlosser is;
ž
dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe
mense maak en ons lei.
Geen mens kan hierdie gawes van God verdien
nie, want ons sonde – waarmee ons gebore word –
veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter
die straf vir die sonde op Hom geneem en aan die
kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die
ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders
is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks
hiervan nie.
Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd
verstaan word:
ž Dit is nie net ’n mooi gewoonte wat ons ter wille
van ander mense onderhou nie.
ž Dit is ook nie ’n bygelowige handeling waardeur
ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie.
ž Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle
name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat
Hom met sy liefde aan mense verbind.
(Indien die kinders nog nie na die ouers gebring is nie,
kan dit nou gedoen word.)
Verbintenis
Ons het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom
vra ons dat julle as ouers/voogde opreg die volgende
vrae antwoord:



ž Bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in
die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel
van God staan, hulle nogtans in Christus aan God
behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop
moet word?
ž Aanvaar julle die Bybel as die Woord van God en
aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte
dit verwoord, as die ware en volkome
leer van die verlossing?
ž Beloof julle om hierdie kind in dié leer na die beste
van die julle vermoë te onderrig en ook te laat
onderrig?
Die doopouers antwoord hardop: Ja.
(Die een of ander vorm van geloofsbelydenis is hier
gepas.)
Bediening
NN, ek doop jou in die Naam van die Vader en die
Seun en die Heilige Gees.
Gebed

 

Lied 290:1   Dit is my troos dat ek gedoop is
 --------------------------------------

1. Dit is my troos dat ek gedoop is,
dat ek gedoop is in u Naam,



want deur die doop is ek verseker
dat U in guns U nooit nie skaam
as Vader, Seun en Heil'ge Gees
om ook my God genoem te wees.

Offergawes
 

Lied 275:1,4,5   O God van Jakob, deur u hand
 ----------------------------------

1. O God van Jakob, deur u hand
word steeds u volk gevoed;
U het weleer op see en land
ons vadere behoed.
4. Bewaar ons, Heer, in alle nood;
hou oor ons lewe wag.
Wil kleding skenk, gee daagliks brood
ons deel vir elke dag.
5. Beskikker van ons deel en lot
in voor- en teëspoed,
U is ons Vader en ons God
net U is waarlik goed.

Seën: 



 Die Here seën jou en beskerm jou, Hy sal tot jou redding
verskyn en jou genadig wees, en sal al jou gebede verhoor en
aan jou vrede gee!

Musikale Amen
 


