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Doopformulier/Instelling en betekenis van die doop 
 
U as gemeente het vanoggend die geleentheid om deel te neem aan die oordenking van die 
doop. In een van ons familiekerke word hierdie formulier gebruik, waartydens die gemeente, 
u as gemeente, waarhede oor die doop met u bydrae hardop uitbrei of bevestig.    
 
Voorganger: Liewe susters en broers, 
 Ons gaan nou oor tot die bediening van die doop. Met die oog daarop is dit nodig 

dat ons as gemeente van die Here Jesus Christus ons herinner aan die instelling 
en die betekenis van die doop. 

 
Voorganger: Die doop is ’n gawe van God aan sy kerk. 
 Die verhaal van die doop begin reeds met Abraham toe God aan hom die 

besnydenis as teken van Sy verbond met hom gegee het. Met die koms van die 
Here Jesus Christus het die doop in die plek van die besnydenis gekom. Hy het 
self die opdrag tot die doop gegee en sy volgelinge het dit van die vroegste tye af 
gehoorsaam. Vir hulle was dit ’n teken en seël van die Nuwe Verbond. So is dit 
ook vir ons. 

 
Gemeente: Ons wat dood was deurdat ons gesondig het, loof en dank U Here, vir die doop. 
 
Voorganger: Ons gebruik elke dag water om mee te was en skoon te maak. Die doop met 

water is ’n gebed tot God om ’n skoon gewete en dit vertel van die redding op 
grond van die opstanding van die Here Jesus Christus.  Dit getuig van die 
reinigingswater wat God oor sy volk uitgooi sodat hulle rein kan word.  

 Die doop getuig van die bloed van Christus wat reinig en ’n ewige verlossing tot 
stand bring. 

 Daarby getuig dit ook van die wedergeboorte wat die sonde afwas. 
 
Gemeente: 
 Die sondige mens wat ons was, 
 is saam met Christus gekruisig. 
 Daarmee is ons sondige bestaan beëindig. 
 Nou kan ons saam met Hom ’n nuwe lewe leef! 
 
Voorganger: Deur die doop is ons saam met Hom in sy dood begrawe en saam met Hom 

opgewek in die nuwe lewe. 
 
Gemeente: Ons wat met water gedoop is,  
 verlang om meer en meer te leef  
 in die volle werklikheid van die doop  
 met die Heilige Gees en met vuur. 
 
Voorganger: Daar is net één Gees en net één doop en net één liggaam. 
 
Gemeente: Ons sal ons daarop toelê om die eenheid te handhaaf wat die Gees deur die 

één doop tussen ons gesmee het. 
 Ons sal in vrede met mekaar lewe. 
 
Voorganger: Ja, in ons doop bevestig ons hemelse Vader dat ons deur die Here Jesus 

Christus deel van sy volk en gemeente is. Deur die Heilige Gees beseël Hy ons as 
sy eiendom. 
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Voorganger: Ons versoek nou die doopouers en met die om met die dopelinge vorentoe te 
kom met die oog op die bediening van die doop. 

 
Epare  Janse van Rensburg 
 Rabe 
 Viviers 
 
Voorganger: Liewe broers en susters, die dopelinge is nog self te jonk om te verklaar dat 

hulle in die Here Jesus Christus glo. Nogtans mag hulle op grond van die verbond 
gedoop word, nadat hulle ouers die uitdruklike versekering gegee het dat hulle 
binne hulle gesin en gemeente, as navolgers van die Here Jesus Christus, 
grootgemaak sal word. 

 Soos hulle grootword, het ons kinders dus die voorbeeld, onderrig en hulp van 
hulle familie en gemeente nodig om God te leer ken en dien. 

 
Voorganger: Aan die 3 dooppare: Doopouers hier teenwoordig, bevestig u opnuut u eie 

doop? Onderneem u om die Here Jesus Christus só te dien en te gehoorsaam dat 
u woorde en dade en lewe in die gesin en die gemeente die gebod van die Here 
by die kinders sal inskerp? 

 
Alle Ouers: Ja, met die hulp van die Here en die steun van die gemeente. 
 
Voorganger: En u, geagte gemeente, aanvaar u hierdie kinders as lede van die gemeente? 

Bevestig u opnuut u eie doop? Onderneem u om die Here Jesus Christus só te 
dien en te gehoorsaam dat u woorde en dade en lewe in die huis en die gemeente 
die gebod van die Here by die ander sal inskerp? 

 
Gemeente: Ja, met die hulp van die Here. 

 
Vrae en antw’e 
Doopbediening :  
Gemeente sing saam met ouers :Lied 293:1,2 “Jesus neem ons kleine kinders” 
Gebed 
Bybels oorhandig 
 
Gebed – Epiklese : 
 
Skriflesing  : Rom.4:1-25 (p.125 Doopriglyne) 
 
Tema    : Geloofs-goed is God se beloof-woorde wat waar word.  
 
Preek:  
 
Die preek is nie vanoggend vars nie. Soos Kersfees, Kerssangdiens, doop nie vars is nie. Dit 
is oud en bekend.  
 
MAAR: Wanneer ons oor Kersfees, Paasfees, die doop en nagmaal nadink, dank is dit die 
kernwaarheid van ons bestaan. Die as waarom die wiel van ons geloof draai.  
 
U gaan vir die volgende paar jaar totdat u doodgaan, nie met splinternuwe en vars nuus 
bedien word nie, maar met die “Goeie Nuus”. Die goeie nuus dat God eiesinnige mense nie 
aan hulleself oorgelaat het, en wil laat los nie. Die ou ou tyding. Die ou ou Evangelie. Die 
oudste nuus met die beste waarheid. En hierdie nuus het met die alles van ons bestaan te 
make.  
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U en my geloofsgoedere is geskenke wat God voor ons kom oopmaak dat ons kan sien, 
neem en LEEF!!! Kersfees is die fees waarin God die hemel vir ons sigbaar oopskeur en Sy 
Seun, God Self vir ons sigbaar laat lewe.  
 
Ons wil so graag dink dat as ons glo, dat dit ons geloof is. Iets wat ons aan onsself gedoen 
het en wat ons bymekaar kon maak soos pensioen of spaargeld. Nee, geloofsgoedere is 
eerder soos ‘n skatkis wat God voor ons oopmaak en ons uitnooi om van die ryke beloftes 
daaruit te neem. 
 
Hier is ‘n paar lyne oor geloofsgoed: 

1. vs.1-8: Die leegheid van geloof. Die parasitiese aard van geloof wat vertrou op God se 
genade aan die goddelose. 

2. vs.9-12: Geloof is ‘n universele moontlikheid. Besnedenes en onbesnedenes. 
3. vs.13-25: Geloof is vertroue! Nie blind vir realiteite nie, maar net meer ‘n oog vir die 

onwaarskynlike. Gaan haal energie uit die geskiedenis van God se omgang met 
my/ons. 

4. vs.17 en 25: Die Christelike opstanding is die fondament van God wat uit niks iets 
maak. 

5. Rom 4 oorsigtelik: Om heilig te wees of om te kan glo. Jong Franse predikant. 
  

Die doop is die verseëling van God se belofte om ‘n mens vry te spreek en van geloofsgoed 
vir die lewe te voorsien.  
 
Calvyn – Die doop is ‘n gebeure waarin God Homself persoonlik verbind.  
Berkhouwer – verstaan dat by die doop die gelowige ook verseël word.  
 
In ‘n sekere sin, bly ons as God se kerk verwonderd oor die ryke misterie van God se 
teenwoordigheid by die bediening van die doop. Jesus is helder en duidelik oor die belang 
van die voortgang van die bediening van die doop. Om dus die doop bloot net as ‘n teken te 
sien, ontken die teenwoordigheid en werking van God by die doop. Om doopgebeure as die 
reddingsdaad self te sien, is om Golgota uit te skuif.  
 
MAAR, dat God Hom by die doop en die bediening daarvan opnuut wil laat sien as die 
enigste lewende God wat red en vryspreek, is ongetwyfeld waar.   
 
Dit is volgens my die diepste rede waarom ouers hulle kinders bring om gedoop te word. 
Oupas en oumas doen ook besonder baie moeite om by die doop van hulle kleinkinders te 
wees. Want agter en in hierdie doopgebeure is die enigste lewende Here besig om Sy kerk 
op reis te neem.   
 
Nog ‘n paar lyne: 
 
Die benaming “gelowige” het onder skoot gekom. Miskien word daar vandag te maklik na 
gelowiges verwys. Geloof is nie gemenegoed nie. Dit is die hoogste goed.  
Dit verwys na mense wat hulle deur God laat laat opneem het in die leefwêreld waar God se 
beloftes en wil die diepste betekenis het.  
 
Wat kan ons van Abraham se geloofslewe saamneem?  

 Sy geskiedenis het hom rede gegee om God op Sy Woord te neem. Jy as doopouer 
moet moeite doen om 2 Desember 2012 helder en duidelik deel te maak van jou 
seuntjie se lewe.  

 God op Sy Woord geneem 

 Vertrou dat God die mag het om te doen wat Hy beloof.  

 God hou rekening met ons swakhede. Gen.17:17 – Lag – Kan dit wees?  
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Afsluit: 
 
Baie lank terug is geskryf: 
As ons ooit sou waag om te dink dat Jesus se lewe en redding nie genoeg is om ons in ‘n 
verhouding van vrymoedigheid met God te bring nie, laster ons teen God en Jesus Christus.  
 
God kom nooi ons uit Sy vrye wil om met Hom in ‘n verhouding te wees.  
Dit bring ons voor die keuse om te kies en ons te laat meeneem. 
Maar die geloof om in Jesus as Verlosser en Heer te glo, word as ‘n gawe van God voor ons 
neergesit – beeld van die skatkis.  
Die vrug van die Heilige Gees is die werke van god wat ons ons lewens gesien word.  
 
Die feit dat jy kies om te doen wat God jou wil laat doen, is ‘n keuse waartoe God jou wil lei.  
 
Wat God doen en wat God beloof en dit wat in mense se harte daaroor leef, geloof, is soos ‘n 
naatlose bal waarin daar God se werk en ‘n mens se wil inmekaar invloei.  
 
MAAR: 
 
Voorbeeld: Roep iemand agter in die kerk.  
 
Die antwoord is ‘n reaksie  
 
Sonder God wat uit genade roep, is daar geen reaksie nie. 
Sonder God wat begin, inisiatief neem, kan daar nie lewe wees nie. 
 
God is die Een wat genade betoon en wat mense innooi in ‘n lewe van geloof. God is die Een 
met die skatkis! Ons dank Hom dat ons by die doop daaraan herinner word. Amen.   
 


