
DOOP-NAGMAAL-DANKFEESDIENS
Sondag-oggend 13 November 2005

Voorafsang

Afkondiginge

Ferdi aan die woord

Leon neem oor

Lied 536: 4 (gevolg deur Orrel-naspel van 20 – 30 sek.)

Inleiding, met Votum en Seëngroet:

Vandag se saamwees

= Gesinsdiens, Doop, Nagmaal & Dankfees.

Moenie wag vir ‘n preek nie – daar is nie.

Hele erediens is ‘n boodskap, verkondiging

deur al die liturgies elemente

= Sakramente, Skriflesings, Gebede, Liedere, Offers

Gesinsdiens, Doop, Nagmaal & Dankfees

= uitstekende kombinasie.

Gesinne = NBste, kosbaarste verhoudings op aarde

- verbind met bande van liefde & sorg & omgee

 ons hoort by mekaar, waardeer mekaar

Gesinne so NB, dat God Sy verh. met ons 

beskryf in gesinsterme

 Hy ons Vader, ons Sy kinders

H/d verhouding tussen God en ons, bevestig 

deur die Sakramente van Doop & Nagmaal



Doop  God verseker ons dat Hy ons Vader is

& nooi ons uit Sy kinders te wees

Nagmaal  ons aanvaar/bevestig h/d uitnodiging

& verbind ons aan God as Sy kinders.

Op dit alles, nie anders reageer nie, as:

Baie dankie!, Here

 daarom ook vandag Dankfees.

In die woorde van die Psalms

moet ons dankoffers bring met blydskap (107: 22).

Ja, ons moet dankoffers bring aan die Here

wat ons red van die dood

en saam met ons op ons pad loop (56: 13, 14).

Ons wil Hom loof met ‘n dankoffer, hier,

in die teenwoordigh. van Sy hele volk (116: 17, 18).

Ons doen dit met oortuiging en oorgawe

diep bewus daarvan dat die Here ons seën

met Sy genade, barmhartigh., vrede en liefde.

Amen.

Hier pas nou ‘n lofsang en danklied

 Liedere 456: 3 en 196: 1, 3 

= Direk na mekaar (verskillende melodieë)
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Gebed

DOOP: Aangepaste formulier

Doop is rede om dankbaar te wees

- dankbaar dat die Here soveel omgee, lief het,

  dat Hy ons Vader wil wees

- en nie maar net wil nie, Hy sal, Hy is

 verbind Homself daartoe;

  die Bybel noem dit: verbond:

  “Ek sal jou God wees

    en ook die God van jou nageslag.”

  En dan verseker Hy ons ook nog:

   “Dit is ‘n blywende verbond”

    = vir altyd, vir almal.

Deur die doop nooi God ons uit – almal –

om deel te wees van hierdie verbond,

maar ons kan dit slegs wees, 

aan God verbind wees, deel v. Sy gesin,

as ons weer gebore word,

as ons onsself aan Christus verbind

= glo dat Hy ons sondes vergewe,

omdat Hy aan die kruis vir ons gesterf het,

as ons saam met Christus eintlik dood gaan,
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maar dan ook saam met Hom

weer opstaan tot ‘n nuwe lewe,

as ons, omdat ons gedoop is,

vir die Here dankie sê,

deur Hom lief te hê, vertrou en dien

en as lewende lidmate deel van Sy kerk is,

en, ten slotte, as ons die H.G. toelaat

om in ons te woon en te werk

sodat ons al hoe meer kan word soos Jesus.

Al hierdie dinge geld vir almal

wat gedoop is/word, groot/klein.

Al verstaan kinders (babatjies) nie die doop nie

- en selfs ons as volwassenes sukkel te verstaan –

beklemtoon dit juis dat die doop

in die eerste plek iets is wat God doen

= Hy neem inisiatief, kom na ons toe.

Ons moet dit maar net dankbaar aanvaar

en hierdie belofte vir onsself en ons kinders toe-eien

dat God regtig ons God wil wees, sal wees

- Hy is ons Vader en nooi ons uit 

Sy kinders te wees, deel van Sy gesin.
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Kom ons vier almal vanoggend ons Doop

- met dankbaarheid!

Al word net Anri gedoop, een babatjie,

is hierdie belofte en uitnodiging van God vir almal

 Coenie & Christelle Landman vorentoe + Anri

Doopgelofte:

Julle het gehoor die doop is deur God ingestel

as ‘n verbond van genade

Doop mag nie uit gewoonte/bygeloof gebruik word,

daarom op die volgende vrae/stellings opreg antw.:

1. Hoewl alle mense as sondaars in die wêreld kom

   en daarom onder die oordeel van God staan,

   behoort ons tog aan God, deur d. genade van Chr.

   en behoort as lidmate van die Here se kerk

   gedoop te word.

2. Bely julle dat die leer van die OT en NT,

   dit wat in die Bybel staan en in die Belydenisskrifte

   en wat in hierdie kerk en gemeente geleer word,

   die ware en volkome leer van die verlossing is?

3. Beloof julle om vir Anri volgens dié leer

   na die beste van julle vermoë

   te onderrig en te laat onderrig?
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Doopbediening (Nie familie vorentoe)

Gebed

Lied 287: 1, 2

NAGMAAL:  

“Die doop laat ons die wonder sien:

U red ons wat dit nie verdien.”

Met die sakrament van die Nagmaal

vier ons nou hierdie redding.

Hoe doen ons dit?

 Aangepaste formulier 

(met 7 punte op Data-projektor)

Sing nou ons Kraggakamma Nagmaalslied 

(Melodie Lied 200: 3 verse)

Selfondersoek:

Om werklik Nagmaal te kan vier

- sinvol en seënvol –

is dit nodig dat ons onsself, elkeen

voor die Here sal ondersoek

voor ons van die brood eet of wyn drink

sodat ons nie ‘n oordeel 

oor onsself bring nie.

6



Dit is bae Belangrik!

Mag nie maar sommer net Nagmaal gebruik

- ons moet eers dink, onthou:

Jesus het gesterf vir ons sondes

(brood = Sy liggaam, wyn = Sy bloed)

Wanneer dink/onthou wat Jesus gedoen het,

ook dink/onthou wat ons gedoen het

= sondes

= wat ons gedink/gesê/gedoen wat nie moes

    of nie gedink/gesê/gedoen wat wel moes.

 Bely dit voor die Here

 Stilgebede

Brood en Wyn word uitgedeel 

(met Orrelspel)

Gebed
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Gebruik Brood en Wyn

Met hierdie Nagmaalsbrood

wil ons onthou en daaraan vashou

dat J C se liggaam gekruisig is,

sodat ons wat in Hom glo, 

verlos kan word van al ons sondes

en vir ewig saam met Jesus kan leef.

Neem dit, voel dit, proe dit, eet dit,

terwyl jy gelowig daaroor nadink

en vir seker weet:

Jesus het dit vir my gedoen.

Met hierdie Nagmaalswyn

wil ons onthou en daaraan vashou

dat J C se bloed aan die kruis gevloei het,

sodat ons wat in Hom glo, 

verlos kan word van al ons sondes

en vir ewig saam met Jesus kan leef.

Neem dit, ruik dit, proe dit, drink dit,

terwyl jy gelowig daaroor nadink

en vir seker weet:

Jesus het dit vir my gedoen.
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Lofverheffing: 1 Kron. 16: 8 – 29; 29: 10 – 14:

“Loof die Here.  Roep Hom aan!  Maak bekend wat Hy 

gedoen het.  Sing liedere, sing tot Sy eer, vertel van al Sy 

magtige dade.  Roem Sy heilige Naam, laat dié wat die 

teenwoordigheid van die Here soek, bly wees.  Soek hulp 

en beskerming by die Here, soek gedurig Sy 

teenwoordigheid.  Julle moet dink aan die magtige dade 

wat Hy gedoen het, aan Sy wonders.  Hy, die Here, is ons 

God.  Onthou, Sy verbond is vir altyd, dit is ‘n vaste 

toesegging wat altyd sal bestaan.  

Sing tot eer van die Here, almal op die aarde!  

Verkondig elke dag Sy reddingsdade.  Die Here is 

groot, al die lof kom Hom toe.  Hy moet gevrees 

word bo alle gode.  Majesteit en luister straal van 

Hom uit, krag en vreugde vul die plek waar Hy is.  

Prys die Here, prys Hom om Sy eer en mag. Prys die 

Here om die eer van Sy Naam.  Buig voor die Here by 

Sy heilge verskyning; betoon eerbied aan Hom.  Kom na 

Hom toe, bring vir Hom offers!”

Dit is wat ons nou gaan doen

= aan Hom offers bring, dankbaarheidsoffers

DANKFEES:
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(Sagte Orrelspel tydens opneem van Dankoffers

én waartydens Skrifgedeeltes voorgelees word):

2 Kor. 9: 5 – 8 (Ronél), 

Julle offers moet gereed wees as ‘n werklike offer  

van dankbaarheid, en nie as iets wat afgepers is  nie. 

Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en  wie  volop 

saai, sal volop oes.  Elkeen moet gee soos hy of sy in sy of 

haar hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, 

want God het die blymoedige gewer lief.  En God is by magte 

om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle 

opsigte  altyd van alles  genoeg kan  hê en volop  kan  

bydra vir elke goeie werk.

Mal. 3: 8 – 12 (Ferdi), 

Sal ‘n mens werklik vir God beroof?

Julle vra: “Waarvan beroof ons U?”

Van tiendes en offergawes.

Bring die volle tiende en toets My hierin, sê die Here  die 

Almagtige.  Toets My of Ek nie die vensters van  die 

hemel vir julle sal oopmaak en vir julle meer  sal  gee  as  wat 
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julle kan gebruik nie.  Dan sal julle  as  gelukkige  mense 

beskou word, julle sal in  ‘n  begeerlike  land  woon,  sê  die 

Here die Almagtige.

2 Kor. 8: 12 (Leoné), 

As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy 

of sy het, neem God die gawe aan.  Hy verwag nie  van 

ons wat ons nie het nie.

Fil. 4: 17 – 19 (Ruby),

Dit  gaan  nie  om  die  gawe  nie,  maar  om  die  vrug  

daarvan: daardeur word julle self ryker.

Julle  gawe is  voor  God ’n  offer  met  lieflike  geur,  vir  

Hom aanneemlik  en  welgevallig.   En  God  sal  in  elke

behoefte  ryklik  voorsien  volgens  Sy  oorvloedige  

rykdom in Christus Jesus.

Hebr. 13: 15 – 16 (Ronél), 

Laat  ons  dan  onophoudelik  deur  Jesus  aan  God  ‘n  

offer  van  lof  bring,  die  lof  wat  aan  Hom  gebring  

word  deur  die  lippe  wat  Sy  Naam  bely.   Moenie  
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nalaat om goed te doen en  mededeelsaam  te  

wees nie,  want  dit  is  die  offers  wat  vir  God  

aanneemlik is.

Spr. 3: 9, 10 uit Die Boodskap (Mitchell),

Gee aan die Here ‘n goeie deel van al jou geld.  Dan sal 

jy meer as genoeg hê om van te leef.  Jou lewe sal  vol 

vreugde wees.

1 Tim. 6: 17 – 19 (Ferdi), 

Dié  wat  in  hierdie  wêreld  ryk  is,  moenie  hooghartig  

wees  nie.   Hulle  moet  nie  hulle  hoop  op  die  

onsekerheid  van  rykdom  vestig  nie,  maar  op  God  

wat  alles  ryklik  aan  ons  gee  om  te  geniet.   Mense  

moet  aangespoor  word  om goed te  doen,  om ryk te  

wees in goeie dade, vrygewig en meededeelsaam.  So 

vergader ons vir ons ‘n skat as ‘n goeie belegging  vir  die 

toekoms, sodat ons die ware lewe sal verkry.

1 Kron. 29: 17 – 18 (Leon)

Ek weet, my God, dat U die hart ondersoek en dat U 

opregtheid wil hê.  Ons het met opregtheid al hierdie  gawes 
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gebring,  en  met  vreugde gesien hoe almal  wat  hier 

teenwoordig is, gawes aan U bring.

Here God, behou vir altyd hierdie gesindheid in die 

gemoed van U volk.  Rig ons harte op U.

Gebed (Dankoffer-opnemers staan voor)

Slotlied = Toewydingslied =308: 1, 2, 3, 4, 5

Seën: Na h/d dankoffers + sakramente v. doop & nagmaal

Kan ons hiervandaan uitgaan en verder gaan leef

As dankbare mense, mense wat geseënd is,

Omdat God ons Vader ons lief het,

Omdat J C ons genadig is

En omdat die H G altyd by ons teenwoordig is.

AMEN.

Musikale AMEN.
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