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Welkom 

Welkom by die ONTDEK Studie: Die Doop van Gelowiges. Ons vertrou dat 

hierdie studie jou ook sal help om 'n volgende stap te neem in jou geloofsreis 

saam met Jesus.  

Hoe werk hierdie studie? 

Hierdie is 'n selfstudie wat jy op jou eie tyd kan deurwerk. Daar is ses 

verskillende sessies in hierdie studie. Elke sessie bevat 'n kort video wat jy kan 

kyk met 'n opsomming oor die tema asook 'n gedeelte wat jy in hierdie 

handleiding kan deurwerk. Ons wil jou aanmoedig om die sessies in volgorde 

deur te werk en deur al die gedeeltes en vrae te werk in die handleiding. Bid 

dat die Here vir jou sal wys wat is die volgende stap wat JY moet neem. Een 

tree in die rigting wat God jou wys, lei tot geestelike groei in jou lewe. Wees 

gehoorsaam en vrymoedig om te doen wat God deur sy Heilige Gees vir jou 

wys om te doen. 

Die studie is opgedeel in verskillende temas oor die doop: 

 Sessie 1: Inleiding 

 Sessie 2: Die Agtergrond van die Doop 

 Sessie 3: Die Betekenis van die Doop 

 Sessie 4: Wie kan gedoop word? 

 Sessie 5: Hoekom moet ons gedoop word? 

 Sessie 6: Laaste Gedagtes 
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Sessie 1: Inleiding 

 

Kyk Video van Sessie 1 

 

Oor die laaste paar eeue was die doop ŉ onderwerp wat baie skeiding, 

verskille en argumente tussen Christene veroorsaak het. Hierdie sienings het 

gelei tot verskillende denominasies, kerke en selfs dat sommiges die doop 

totaal en al begin ignoreer het. Party mense het hul lewe in die proses verloor 

as gevolg van hul oortuigings oor die doop.  In die tyd van die apostels was 

daar verskillende oortuigings oor verskillende dinge – soos byvoorbeeld die 

besnydenis, maar daar was nooit verskille oor die doop gewees nie.  

Die argumente oor die doop gaan hoofsaaklik oor die betekenis van die doop, 

wie gedoop mag word en die metode wat gebruik moet word. Soms het die 

argumente selfs te doen met die woordjie wat gebruik moet word om die 

doop te beskryf – sakrament of ordonnansie.  

In hierdie studie wil ons poog om óns begrip en oortuigings aangaande die 

doop te verduidelik. Ons poging is nie om ander persone se siening oor die 

doop aan te val of dat jy hierdie studie gebruik om meer inligting te bekom om 

ander se siening oor die doop verkeerd te bewys of aan te val nie. 

Ons wil kyk na die betekenis van die doop, wie gedoop mag/moet word, asook 

die metode van doop. Ons wil jou graag help om die doop en die betekenis 

van die doop goed te verstaan indien jy dit oorweeg om gedoop te word. Nie 

net wil ons hê jy moet weet wat dit beteken as jy gedoop word nie, maar ons 

wil jou ook toerus om aan ander die betekenis van die doop korrek te 

verduidelik – veral as hulle jou uitvra oor jou eie doop. 

Vra die Here om vir jou hierdie gedeeltes oop te breek sodat jy dit kan 

verstaan. Vra ook die Here dat jou hart sag en oop sal wees vir dít wat Hy vir 

JOU wil wys. Soms sit ons met soveel seer, kwaad en sterk gevoelens oor die 

doop dat ons nie altyd wil sien en hoor wat die Here vir ons wys nie. Alhoewel 

daar baie verskillende opinies oor die doop is, beteken dit nie ons as Christene 

moet daaroor verdeeld wees nie. Die doop is nie ŉ primêre lering van ons 

geloof nie – alhoewel party mense ook oor daardie stelling sou stry. Jy moet 

egter oortuig wees van JOU posisie oor die doop uit Bybelse bronne en nie net 

jou eie begrip of hoe jy groot geword het nie. Ons moet leef vanuit ons eie 

oortuigings en geloof en nie uit die van ander nie. 

Waarvoor vertrou jy die Here in hierdie studie? Skryf 'n gebed neer. 
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Sessie 2: Agtergrond van die Doop 

 

Kyk Video van Sessie 2 

 

Lees Matteus 28:19-20 en lys al die elemente wat Jesus gesê het ons moet 

doen. 

 

 

 

 

Jesus gee ŉ duidelike opdrag aan sy dissipels voor sy hemelvaart. Hierdie 

opdrag bevat verskeie elemente van wat sy dissipels moet doen. Hierdie 

opdrag was egter nie net vir sy dissipels nie, maar is vir elke persoon wat Jesus 

oor die eeue heen sou volg. Dit sluit ONS ook in.  

Die Here Jesus het twee ordonnansies of sakramente vir sy kerk ingestel– die 

doop en die nagmaal. Die doop is beide ŉ ordonnansie en ŉ sakrament. Die 

woordjie ‘ordonnansie’ beklemtoon die verpligting om gehoorsaam te wees 

aan Jesus se opdrag (dit wat Hy georden het), om gedoop te word. Die 

woordjie ‘sakrament’ beklemtoon die doel van die doop as ŉ getuienis en 

toewyding/belofte van God se genade en ons reaksie daarop. Beide die 

woorde is nodig om die doop te beskryf. Sommige mense/denominasies is 

bang om die woord ‘sakrament’ vir die doop te gebruik, omdat ander mense 

die woord misbruik en dan die doop iets maak wat bonatuurlike krag het vir 

redding.  

Toe Jesus die doop ingestel het, was dit nie ŉ nuwe godsdienstige seremonie 

nie. Dit was reeds toegepas deur sommige mense. Jesus het dus nie nodig 

gehad om dit te verduidelik nie. Hy het wel die ander sakrament (die 

nagmaal), die aand voor sy kruisiging verduidelik. Met sy hemelvaart, het Jesus 

wel die Christelike doop ŉ permanente en verpligte seremonie gemaak wat 

reeds deur die dissipels op ŉ mindere mate toegepas is (sien Johannes 4:1-2).  

VERKILLENDE DOPE 

Bekeringsdoop was ŉ seremonie wat toegepas is deur Jode, indien ŉ nie-

Joodse persoon deel geword het van die Joodse volk. By so geleentheid is ŉ 

offer gebring, die mans is besny en daar was ŉ bekeringsdoop waar die 

persoon wat ŉ Jood geword het, homself gedoop het en die onreinheid van sy 

heidense praktyke afgewas het. 
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DIE DOOP VAN JOHANNES DIE DOPER 

Johannes die doper het ŉ unieke opdrag gehad om te doop. Hy het egter die 

bekeringsdoop aangepas om by sy missie en roeping te pas. Daar was egter 

een groot verskil: Johannes het selfs die wat as Jode gebore is, versoek om 

gedoop te word. Johannes het dus sy mede-Jode as sondaars hanteer wat 

hulself van hul sonde moes bekeer en vergewe word ten einde deel te raak 

van God se koninkryk. 

Lees Johannes 1:33. Wat is volgens Johannes sy opdrag van God? 

 

 

 

Lees Matteus 3:7-10. Die Fariseërs en Sadduseërs het gedink omdat hulle 

kinders van Abraham is, is hulle saak reg met God, maar Johannes het 'n 

ander boodskap gehad. Wat het Johannes gesê moet hulle doen?  

 

 

 

 

Soos Johannes die Doper dit gesien het, is dit nie mense se fisiese 

afstammeling (nie-Joodse geboorte) wat maak dat hulle nie die koninkryk van 

God sal sien nie, maar hulle geestelike verdorwenheid (hulle inherente 

sondigheid). 

Lees Markus 1:4. Wat was Johannes se boodskap gewees? 

 

 

 

Johannes het dus die belangrikheid van bekering gepreek vir die vergifnis van 

sonde en het die doop aangebied as ŉ openbare belydenis van hulle sonde en 

ŉ manier hoe hulle hul hoop in die vergifnis van God kan plaas. Deelname aan 

die fisiese doop was dus ŉ daad van bekering en Johannes se toepassing van 

dit vir die berouvolle sondaar was ŉ belofte van God se vergifnis.  

Lees Markus 1:7-8. Hoe het Johannes vir Jesus beskryf? Wat sou Jesus kom 

doen? 
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Lees Johannes 1:29-33. Wat noem Johannes vir Jesus? Wat het Jesus kom 

doen vir mense? 

 

 

 

 

 

Dit is egter belangrik om te noem dat Johannes die Doper se doop, ook ŉ 

vooruitskouing was van die Een wat sou kom om die belofte van vergifnis van 

sonde te vervul. Die Persoon sou nie net met water doop nie, maar met die 

Heilige Gees. 

Johannes se doop was nie net ŉ simbool van ŉ belofte van reiniging nie, maar 

ook ŉ teken van ŉ verwagte geestelike herlewing – van die dood van die ou 

lewe van sonde, na die begin van ŉ nuwe lewe van heiligheid – ŉ lewe wat 

gekenmerk word deur die vrug van bekering. 

Is daar iets nuuts wat jy in hierdie sessie geleer het? Skryf dit hier neer. 

 

 

 

 

 

  



 

6 
 

Notas: 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

 

Sessie 3: Die Betekenis van die Doop 
 

Kyk Video van Sessie 3 

 

Die metode wat in die Nuwe Testament gebruik is om mense te doop was om 

mense in water te onderdompel deur hulle heeltemal onder die water in te 

druk en dan weer uit die water te bring. Selfs die Griekse woord, baptizō, 

beteken om iets onder water te dompel.  

In die Nuwe Testament sien ons ook dat die korrekte verstaan van “onder baie 

water ingaan of gedompel” word saam met doop gebruik word. Markus 1:10 

sê dat net toe Jesus “uit die water kom” na sy doop, die Gees op Hom 

neergekom het. Johannes 3:23 verduidelik dat Johannes die doper by Enon 

gedoop het “waar daar baie water was”. Handelinge 8:36-38 vertel van 

Filippus en die amptenaar wat by water gekom het en die amptenaar vra wat 

keer hom om gedoop te word – daarna het hulle “in die water ingegaan” en 

die amptenaar is gedoop. In al drie hierdie gevalle is die enigste verduideliking 

van wat gebeur het, die doop deur onderdompeling.  

Daar kan egter geredeneer word dat die Skrif nie duidelik is oor wat presies in 

die water gebeur het nie en dat dit nie ŉ geldige ondersteuning vir 

onderdompeling is nie. Die metode van doop word egter nie gebou op die 

betekenis van die Griekse woord nie, maar op dit wat die doop beteken en 

simboliseer. 

ROMEINE 6:3-5 – Hierdie gedeelte verduidelik iets van ŉ fisiese uitdrukking 

van ons eenheid met Jesus in sy dood, begrafnis en opstanding.  

Kyk hoe hierdie gedeelte verwysings maak na dood, begrawe en opstanding 

en som hierdie verse in jou eie woorde op.  

 

 

 

 

 

 

KOLOSSENSE 2:11-13 – Hierdie gedeelte verduidelik dat ons “besny” word 

deur ons verbondenheid met Christus en dit lei tot die wegneem van sonde. 

Ons verbondenheid met Christus is egter deur ons geloof. 

Wat lei tot ons opstanding saam met Christus volgens hierdie gedeelte? 
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Hoe is ons lewend gemaak volgens hierdie gedeelte? 

 

 

 

Hoe word ons sonde vergewe? 

 

 

 

Wat beteken die doop volgens hierdie gedeelte? 

 

 

 

1 PETRUS 3:20-21 – In hierdie gedeelte trek Petrus lyne tussen die doop en die 

vloed tydens Noag se lewe. 

Beskryf in jou eie woorde wat die doop behels volgens hierdie gedeelte. 

 

 

 

 

Elkeen van die prentjies van die doop in die Bybel illustreer iets van ŉ ou lewe 

wat neergelê word en ŉ nuwe lewe wat begin ontwikkel. Deur die doop wys 

ons in die openbaar wat Jesus deur sy dood en opstanding vir ons persoonlik 

kom doen het. Ons wys ook aan ander dat ons onsself daarmee identifiseer. 

Deur gedoop te word, identifiseer ons met die krag van die kruis en met die 

opstanding om ons ten volle vry te maak van die krag en mag van sonde. 

Uit die simboliek wat die doop uitbeeld, naamlik ons eenheid met Christus in 

sy dood, begrafnis en opstanding, lyk dit of doop deur onderdompeling vereis 

word. Romeine 6:3-5 trek baie duidelike lyne tussen ons eenwording met 

Jesus in sy dood, begrafnis en opstanding. Wanneer die persoon wat gedoop 

word onder die water ingaan, wys dit op sy eenheid met Christus Jesus in sy 

dood en sy afgaan in die graf. Wanneer die persoon uit die water kom wys dit 

op sy eenheid met Christus Jesus in sy opstanding. Die doop wys dus baie mooi 

die dood van ons ou lewe en ons opstanding in ŉ nuwe lewe.  

Die doop is ŉ baie duidelike, fisiese uitbeelding dat mense hulself met Christus 

vereenselwig. Selfs Kolossense 2:11-12 trek hierdie lyne tussen die doop en 

ons eenwording in Jesus se dood, begrafnis en opstanding, alhoewel baie 

mense vers 11 ook gebruik om lyne tussen die doop en besnydenis te trek.  

Vers 12 maak dit egter duidelik dat ons eenwording met Jesus nie deur die 

doop gebeur nie, maar as gevolg van ons geloof en dat die doop daarop dui: 
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“Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, 

omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het.” 

Lees egter deur die “Verduideliking van die Verskillende Sienings” (aan die 

einde van die handleiding) vir ŉ dieper verduideliking hiervan. 

Lees Genesis 7:6-24 en Eksodus 14:26-29. Op watter manier is die oordeel op 

mense voltrek? 

 

 

 

Die water van die doop het ook ŉ ryker simboliek as net die graf. Die water 

herinner ons ook aan God se veroordeling op ongelowiges in die tyd van die 

sondvloed (Genesis 7:6-24) of die verdrinking van die Egiptenare in Eksodus 

(Eksodus 14:26-29). Soortgelyk is ook Jona wat in die water gegooi is as ŉ plek 

van dood ná sy ongehoorsaamheid aan God. Dus dui dit daarop dat die 

persone wat onder die water van die doop ingaan, ook in die waters van 

veroordeling en dood ingaan – die dood wat ons vir ons sonde verdien 

(Romeine 6:23).  

Wanneer hulle uit die water uitkom wys dit ook dat hulle veilig van God se 

veroordeling is as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, en hulle 

vereenselwiging met Jesus in sy dood en opstanding. Daarom kan hulle ook 

nuwe lewe en vryspraak ervaar. Dit is hoekom 1 Petrus 3:21 iets verduidelik 

van ŉ ooreenkoms tussen die doop en die redding van Noag en sy familie van 

die water van veroordeling. Ons weet egter dat ons vereenselwiging met Jesus 

nie primêr in die doop gebeur nie, maar wanneer ons tot bekering kom en 

Jesus as Here en Verlosser aanvaar. Die doop is dus ŉ fisiese uitdrukking van 

hierdie geestelike werklikheid. 

Lees Lukas 12:50. Waarna verwys die doop in hierdie gedeelte? 

 

 

 

 

In Lukas 12:50 verwys Jesus na sy dood as die versoening van sondaars en Hy 

gebruik die doop as 'n metafoor daarvan. 

 

Die waters van Jesus se doop was ook simbolies van die waters van God se 

oordeel oor die sonde van al die persone wat Hy sou red. Sy uitkom uit die 

watergraf was ook ŉ prentjie van sy opstanding waardeur die Vader sy 

versoeningswerk erken en aanvaar het (sien Romeine 4:25). Die Heilige Gees 

wat op Jesus gekom het, was nie net as salwing vir sy openbare bediening wat 

toe begin het nie, maar was ook ŉ getuienis en belofte dat wanneer sy werk 

op aarde voltooi is en Hy in die hemel verheerlik is, die Heilige Gees wat beloof 

is, aan dié gegee sou word wat sy dood en opstanding hul eie maak en Hom 

aanvaar as Here en Verlosser.  
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Jesus se doop wys dus na sy dood en opstanding as die bron van die seën van 

ons verlossing – die vergifnis van sonde en die gawe van die Heilige Gees. In 

die apostels se leringe het die dieper betekenis van die doop duidelik geword, 

naamlik ons eenheid met Jesus Christus in sy dood en opstanding. 

In die Ou Testament was die besnydenis die teken en die seël van die verbond 

wat God met die kinders van Israel deur Abraham gemaak het (Romeine 4:11). 

Honderde jare later het God beloof om ŉ nuwe en beter verbond met sy 

kinders te sluit. Hierdie verbond sou nie net vergifnis van sonde gee nie, maar 

ook die krag van die Heilige Gees om ŉ heilige lewe te leef. Die ou verbond sou 

vervang word deur 'n nuwe verbond en nie net verbeter word nie. Die nuwe 

verbond sou beter beloftes en seëning inhou asook aan 'n groter groep 

beskikbaar wees. 

Lees Jeremia 31:31-34. Wat sal God met Israel en Juda sluit? 

 

 

 

Som hierdie nuwe verbond in jou eie woord op. 

 

 

 

 

Lees Esegiël 36:24-27. Wat word volgens hierdie gedeelte in die nuwe 

verbond belowe? 

 

 

 

 

 

Lees Lukas 22:20 en Matteus 26:28. Hoe is die nuwe verbond ingestel 

volgens Jesus? Vir wie is dit almal? 

 

 

 

 

God beloof dus die vergifnis van sonde en die krag van die Heilige Gees as ŉ 

seën van ons verlossing, reeds in die Ou Testament. Dit is dis belangrik om te 

besef dat die aand voor Jesus se kruisiging Hy die nuwe verbond ingestel het 

toe Hy die beker geneem het en gesê het: “Drink almal daaruit, want dit is my 

bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet 
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word tot vergewing van sondes” (Matteus 26:27-28). Nie net is die brood en 

die wyn van die nagmaal ŉ teken en seël van die nuwe verbond nie, maar ook 

die doop.  

Jesus het die Christelike doop ingestel net voor Hy opgevaar het hemel toe 

met die woorde: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. 

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in 

die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles 

te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die 

voleinding van die wêreld” (Matteus 28:18-20). 

Die doop het gedien as ŉ beginpunt of inisiasie van die persoon in ŉ spesifieke 

gemeenskap in – die kerk; die gelowiges; die liggaam van Christus. Dit het 

belydenis en bekering vereis, maar ook geloof in Jesus as die Christus, die Seun 

van God en die Verlosser van die wêreld. 

Lees Handelinge 2:38. Wat was volgens Petrus die eerste ding wat mense 

moes doen ten einde vergifnis te ontvang en om deel te word van die nuwe 

verbond? 

 

 

 

 

Lees Romeine 10:9-10. Wat is nodig ten einde gered te word en vrygespreek 

te word van ons sonde?  

 

 

 

 

Lees Efesiërs 2:6-9. Op watter manier ontvang ons genade? Wat is die kanaal 

waardeur genade in ons lewe inkom? 

 

 

 

Lees Romeine 5:1-2. Wat is die gevolg van ons geloof? Tot wat kry ons 

toegang as gevolg van ons geloof? 

 

 

 

Jesus se opdrag het dit duidelik gemaak dat die doop gedoen moes word in die 

Naam van die Drie-Enige God – die Vader, Seun, en Heilige Gees. Dit was totaal 

nuut vir die Joodse kultuur. Die doop moes ook gesien word, nie as ŉ belofte 

van toekomstige seëninge van vergifnis van sonde en die doop van die Heilige 
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Gees nie, (soos in die geval van Johannes die Doper), maar as seëning wat tans 

beskikbaar is. 

Jesus was die Een wat die doop van Johannes die Doper se beloftes vervul het. 

Deur sy dood en opstanding het Jesus die seëninge van die nuwe verbond 

bewerk as iets wat gelowiges tans kan beleef. Dit is hoekom Petrus op die dag 

van Pinkster kon preek en sê: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop 

word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle 

sal die Heilige Gees as gawe ontvang” (Handelinge 2:38). 

Die genade van die nuwe verbond lê in Iemand – Jesus Christus en ons 

ontvang die nuwe lewe van die nuwe verbond deur geloof in Jesus. Geloof is 

die kanaal waardeur die genade van Jesus se dood en opstanding na ons lewe 

vloei en waar ons met Jesus een word in sy dood en opstanding. Ons word 

vrygespreek deur ons geloof in Jesus. Ons verkry toegang tot die genade van 

God deur ons geloof.  

Êrens deur die eeue het mense egter begin glo dat die doop self tot die 

afwassing van sonde en verlossing lei. Dit het tot gevolg gehad dat mense so 

gou moontlik gedoop wil word ten einde gered te word – wat ook kinders 

begin insluit het, so gou moontlik na hulle geboorte. Mense was bang dat 

indien hulle baba sou sterf sonder om gedoop te wees, hy/sy verdoem sou 

wees na die hel. Dit is ook die rede hoekom baie mense hulle babas so gou 

moontlik wil doop. Dit is egter bekering en geloof in Jesus Christus wat lei tot 

nuwe lewe en insluiting in die nuwe verbond. 

Is daar iets nuuts wat jy in hierdie sessie geleer het? Skryf dit hier neer. 
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Sessie 4: Wie kan gedoop word? 
 

Kyk Video van Sessie 4 

 

Die Nuwe Testament bevat nie die konsep van ŉ ongelowige wat gedoop word 

nie. Dit aanvaar altyd dat die persoon wat gedoop is, reeds ŉ ware gelowige 

was. Die doop in die Nuwe Testament gaan nie geloof vooruit nie, maar volg 

op geloof in Jesus Christus. Ons moet ons bekeer tot Jesus voordat ons Hom 

kan erken en oor Hom kan getuig in ons doop, anders span ons die perde voor 

die kar in.  

HANDELINGE 2:37-41; 8:12, 8:34-36; 16:14-15, 29-34 en 22:12-16 – In elkeen 

van hierdie gedeeltes was daar ŉ reaksie op die woord wat die mense gehoor 

het, en wanneer hulle die woorde aanvaar en tot bekering gekom het. Lees 

elkeen van hierdie gedeeltes en beskryf die reaksie en wat die persone gedoen 

het. 

Handelinge 2:37-41 

 

 

 

Handelinge 8:12 

 

 

 

Handelinge 8:34-36 

 

 

 

Handelinge 16:14-15 

 

 

 

Handelinge 16:29-34 

 

 

 

Handelinge 22:12-16 
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Skryf Handelinge 22:16 in jou eie woorde neer 

 

 

 

Die patroon wat ons in die Nuwe Testament sien is dat slegs dié wat ŉ 

geloofwaardige getuienis van geloof gegee het, of wat bewyse gegee het dat 

hulle die nuwe lewe in Christus geleef het, gedoop is. Dit is hoekom die doop 

bekendstaan as: “die doop van gelowiges”. Dit gaan nie oor jou ouderdom of 

hoe groot jy is nie, maar of jy wel glo; of jy wel tot geloof gekom het; of jy wel 

die nuwe lewe in Christus begin leef het; of jy wel tot bekering gekom het.  

Bekering is nie net ŉ gevoel van berou nie – ek voel sleg oor iets wat ek 

gedoen of gesê het nie. Bekering is ŉ konkrete optrede. Bekering beteken, om 

“om te draai; om jou gedagtes te verander”. Bekering is ŉ verandering in hoe 

ek oor iets dink wat lei na ŉ onmiddellike verandering in hoe ek leef.  

Die rede hoekom net gelowiges gedoop word, is omdat die doop ŉ simbool is 

van die begin van ŉ nuwe lewe in Christus, en dit kan net gegee word aan dié 

wat wel die Christelike lewe begin het. Ons sien dieselfde tendens soos ons 

deur die Nuwe Testament lees. In Handelinge 2:41 sien ons dat dié wat die 

woorde van Petrus aangeneem het en dus in Jesus Christus vertrou het vir 

verlossing, wel gedoop is en deel geraak het van die gelowiges. Dieselfde 

beginsel sien ons in Handelinge 8:12 waar Filippus gepreek het en die mense 

tot bekering gekom het. Selfs in Handelinge 10:44-48 waar Petrus vir Kornelius 

en sy mense preek is dié gedoop, wat die Woord gehoor het en die Heilige 

Gees ontvang het – dit is mense wat ŉ oortuigende getuienis gegee het van ŉ 

innerlike, wedergebore werking van die Heilige Gees. In Handelinge 22:16 

maak Ananias dit ook duidelik aan Paulus dat daar nou niks is wat hom keer 

om gedoop te word nie “nadat jy sy Naam aangeroep het”. 

Lees Galasiërs 3:26-27. Wat maak dat persone kinders van God word? 

Waarop dui die doop? 

 

 

 

 

Dit wil ook blyk dat die skrywers van die Nuwe Testament aanvaar het dat die 

wat gedoop is ook reeds persoonlik in Jesus Christus vertrou het en verlossing 

ervaar het. Paulus skryf byvoorbeeld: “want julle almal wat in Christus gedoop 

is, het julle met Christus beklee” (Galasiërs 3:27 AOV). Paulus aanvaar dus hier 

dat die doop ŉ uiterlike teken is van ŉ innerlike wedergeboorte.  

Die Nuwe Testament trek ook nie lyne tussen die doop en aanneming binne 

die “verbond” of “verbondsgemeenskap” nie.  Die Nuwe Testament praat 

eerder oor die wat gedoop is as mense wat saam met Christus begrawe is, 
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saam met hom opgestaan het en wat beklee is met Christus. Lees egter deur 

die “Verduideliking van die Verskillende Sienings” (aan die einde van die 

Handleiding) vir ŉ dieper verduideliking. 

Ouderdom is nie ŉ vereiste vir doop nie. Die enigste vereiste vir doop is dat die 

persoon bekeer is van sonde en sy/haar geloof in Jesus Christus bely. Om ŉ 

persoon te doop wat nog nie vir Jesus erken het as Here en Verlosser nie, is 

soos om vir ŉ persoon ŉ weermag uniform aan te trek en hom as soldaat te 

verklaar sonder dat hy ingeskryf het vir die Weermag. 

Alhoewel die apostels die doop en verlossing baie keer met mekaar verbind 

het, het hulle nooit gedink of geleer dat ŉ persoon ŉ geestelike verandering in 

hulle hart kan beleef, deur net gedoop te word nie. Fisiese, uiterlike rituele 

kan ons nie innerlik verander nie.  

Is daar iets nuuts wat jy in hierdie sessie geleer het? Skryf dit hier neer. 
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Sessie 5: Hoekom moet ons gedoop 

word? 
 

Kyk Video van Sessie 5 

 

JESUS HET AAN ONS ‘N OPDRAG GEGEE 

Lees Matteus 28:18-20. Aan wie behoort al die mag? 

 

 

 

Met watter gesag gee Jesus hierdie opdrag? 

 

 

 

Lys al die elemente wat sy opdrag behels. 

 

 

 

 

Vir wie dink jy is hierdie opdrag? Hoe is dit op jou van toepassing? 

 

 

 

 

Jesus het gesê alle gesag/mag is aan Hom gegee, en as Hy in beheer is van ons 

lewe, mag Hy ook sê wat moet en wat moet nie gebeur nie. Jesus se opdrag is 

vir alle Christene, van alle tye, in alle lande, tot die dag wat Hy terugkom. Deel 

van hierdie opdrag is: maak dissipels, doop hulle en leer hulle. Aangesien die 

Christelike doop ŉ opdrag van Jesus vir sy kerk is, wat universeel gehoorsaam 

moet word, is dit belangrik dat ons ons persoonlike gehoorsaamheid daaraan 

moet bepaal. As dit die wil van Jesus is dat elke gelowige gedoop moet word, 

moet ons gehoorsaam wees aan sy wil.  

Ons gehoorsaamheid aan Jesus is eintlik ŉ toets van ons liefde vir Hom.  

Lees Johannes 14:15 en 15:14. Waarop wys gehoorsaamheid aan Jesus se 

opdragte 
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Jesus het gesê ons moet gaan en dissipels maak, hulle doop en hulle leer. Die 

doop is dus ŉ belangrike opdrag wat Jesus gegee het – en alle gesag behoort 

aan Hom. Die doop is ŉ teken om te wys dat die Christelike lewe begin is. Dit is 

ook die patroon in die Nuwe Testament. Daar was nie 'n lang tydperk tussen 

bekering en die doop nie.  

Gehoorsaamheid aan God se opdragte bring altyd seën vir God se mense, veral 

geestelike seën.  

JESUS IS SELF GEDOOP 

Die Hoof van die kerk wie sy volgelinge opdrag gegee het om gedoop te word, 

het Homself onderwerp aan die ritueel en ook sy dissipels toegelaat om ander 

te doop (Johannes 3:22; 4:1-2). Jesus het na Johannes die Doper gegaan om 

gedoop te word. Dié wou aanvanklik dit nie doen nie. As Johannes se doop ŉ 

tipe bekeringsdoop was, hoekom sou die sondelose, Seun van God, ŉ begeerte 

hê om gedoop te word? 

Lees Matteus 3:13-15 in verskillende vertalings. Wat was die rede wat Jesus 

gegee het hoekom Hy deur Johannes die Doper gedoop moet word? 

 

 

 

Wat het Jesus in Matteus 3:15 bedoel? Geregtigheid beteken om te doen wat 

reg is in die oë van God – die wil van God. Omdat God verwag het dat die Jode 

deur Johannes die Doper gedoop moes word, het die Seun van God in 

gehoorsaamheid hierdie vereiste van God vervul – selfs al was Hy sonder 

sonde. Hy het geen sonde gehad om te bely nie en dus was geen bekering ook 

nodig nie. Maar Hy is gedoop omdat Hy gekom het om ons verteenwoordiger 

te wees en as ŉ voorbeeld van gehoorsaamheid. As dit is wat God van 

sondaars verwag, sou Hy as ons verteenwoordiger doen wat die wil van God is.  

Nie net was dit ŉ voorbeeld van gehoorsaamheid vir ons nie, dit was ook ŉ 

fisiese prentjie van wat nodig sou wees om mense in geregtigheid voor God te 

stel. Jesus se fisiese doop in water was ŉ simbool van die groter “doop” van 

lyding en dood waardeur Hy sou moes gaan op die kruis. 

Jesus was ons verteenwoordiger om die perfekte lewe te leef in ons plek en 

alles te doen wat die Vader van Hom verwag. Jesus het dit duidelik gestel aan 

Johannes die Doper dat Hy gedoop moet word “want op hierdie manier moet 

ons aan die wil van God voldoen” (Matteus 3:15). Jesus sal nie iets van ons vra 

wat Hy nie self gedoen het nie. Hy is ons Leermeester en dus kan ons nie sê 

ons sal nie of kan nie doen wat Hy gedoen het nie. Deur só gesindheid sê ons 

eintlik ons dink ons is belangriker as ons Leermeester en kan self besluit wat 

ons wil en kan doen. 
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Lees Matteus 10:24. Hoe is hierdie vers op ons van toepassing ten opsigte 

van die doop as ons aan Jesus dink as ons Leermeester? 

 

 

 

Lees Johannes 13:16-17. Watter voordeel hou dit in as ons hierdie konsep 

verstaan? 

 

 

 

In bogenoemde konteks praat Jesus oor die voete was van sy dissipels. 

Hoeveel te meer nie ook in die doop wat een van die twee ordonnansies is wat 

Hy ingestel het nie? 

DIE PRAKTYK VAN DIE APOSTELS 

Die apostels het nie doekies omgedraai oor die doop nie. Hulle was mans met 

ŉ Goddelike missie en opdrag. Soos ons deur Handelinge lees sien ons hoe 

gehoorsaam hulle aan Jesus se opdrag was. Elke persoon wat tot geloof gekom 

het, is so gou moontlik gedoop. In Handelinge 10:48 lees ons dat Petrus het 

hulle “beveel dat hulle in die Naam van Jesus Christus gedoop moet word”. 

Nêrens het die apostels die doop as opsionele ekstra gesien nie. Of dit die 

3,000 was wat gered is op Pinkster (Handelinge 2:38, 41); of die Etiopiër op 

pad na Gasa (Handelinge 8:38); of die tronkbewaarder in Filippi wat in die 

vroeë oggend ure gered is nie, hulle is almal daar en dan gedoop (Handelinge 

16:33). Die konsep dat ŉ persoon tot bekering gekom het en nie gedoop is nie 

bestaan nie in die Nuwe Testament nie.  

Lees 1 Korintiërs 11:23-26. Waarin herinner die nagmaal ons as ons dit 

gebruik? Wat verkondig ons? 

 

 

 

 

Ons sien ook nie die konsep van persone wat gedoop is, maar nie kon 

deelneem aan die nagmaal nie. Indien persone kwalifiseer vir doop, moet hulle 

ook kan kwalifiseer vir die nagmaal. In Handelinge 2 is die patroon dat dié wat 

gedoop is voortgegaan het met die breek van die brood en die gemeenskap 

van gelowiges. As ons konsekwent wil wees, moet ons mense wat verhoed 

word om nagmaal te gebruik omdat daar nog nie geloof in Jesus is nie, ook 

verhoed om gedoop te word. Wanneer ons die nagmaal gebruik herinner dit 

ons aan wat Jesus vir ons persoonlik gedoen het aan die kruis – dat Hy vir ons 

sondes betaal het en verkondig dit die dood van Jesus vir ons sondes. Ons 

word herinner aan ons eenheid en verbondenheid met Jesus. Dit versterk ons 
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geloof in Jesus Christus. Net gelowiges kan tog onthou wat Jesus vir hulle 

gedoen het en hulle geloof in Jesus versterk. Dus is die nagmaal net vir 

gelowiges!  

Op dieselfde manier wys die doop op ons eenheid en verbondenheid met 

Jesus en op dieselfde wyse kan dit dus net vir gelowiges wees. 

Die doop moet nie gesien word as ŉ saak van keuse of gerief vir Christene nie 

– dit is ŉ opdrag wat elke Christen moet gehoorsaam. ŉ Opdrag wat deur Jesus 

Christus gegee is, deur sy eie doop beklemtoon is, en regdeur die eeue deur 

die kerk toegepas is.  

Is daar iets nuuts wat jy in hierdie sessie geleer het? Skryf dit hier neer. 
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Sessie 6: Laaste Gedagtes 
 

Kyk Video van Sessie 6 

 

EFESIËRS 4:1-6 – In hierdie gedeelte maak Paulus dit duidelik dat ons 

lewenswyse ooreen moet stem met dit wat God van ons verwag en die 

roeping wat ons van God ontvang het. Ons moet ook omsien na die eenheid 

tussen mekaar en in vrede met mekaar lewe. 

Hoeveel “dope” is daar volgens Paulus? 

 

 

Watter invloed dink jy het dit as Paulus sê daar is net “één doop”? 

 

 

 

 

Paulus maak dit duidelik in Efesiërs 4:5 dat daar net een doop is. Daar is nie 

verskillende dope nie en ons kan nie net kies en keur watter doop daar is nie. 

Dit beteken dus dat die doop net een betekenis het en dus is daar net sekere 

mense wat gedoop kan word en selfs dat daar net een metode van doop is. 

Ons gevoel, manier van grootword of tradisies kan nie bepaal wat die doop vir 

ons beteken nie. 

Baie mense sal selfs sê dat die een vorm van doop was “my ouers se keuse en 

besluit” en ŉ ander vorm van doop is “my besluit”. Die doop se betekenis, 

geldigheid en vorm wat dit aanneem kan nie afhang van ons of ons ouers se 

besluit nie. Dit moet gebou wees op wat die Woord sê en daarom is dit 

belangrik dat ons weet wat die doop beteken, weet watter waarde dit het en 

weet hoekom Jesus gesê het ons dit moet doen. Dit is belangrik dat ons 

oortuiging gewortel is in wat die Woord sê. 

Daarna is dit belangrik dat ons ons eie lewe daarmee sal vergelyk en vasstel of 

ons gehoorsaam is (of was) aan dit, sodat ons die nodige aanpassings kan 

maak. Die rede hoekom so baie mense oor die doop stry is juis omdat 

dieselfde woord “doop” gebruik word om verskillende dinge te beskryf en dus 

kry ons nie versoening nie. Agter baie van dit is daar verskillende teologiese 

oortuigings en nie net verskillende praktyke nie. Dit is belangrik dat ons hierdie 

oortuigings verstaan en seker maak dat ons manier van doen ooreenstem met 

ons oortuings. 

Wat wys die Here jou oor die doop? Wat moet jy doen met wat jy geleer het? 

En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy 

Naam aangeroep het. 

Handelinge 22:16 
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Wat het jy uit hierdie studie oor die doop van gelowiges geleer? 

 

 

Dink jy anders oor die doop na aanleiding van hierdie studie? Verduidelik. 

 

 

 

 

Wat ervaar jy is 'n volgende stap wat jy moet neem in jou geestelike reis? 
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ANTWOORDE OP DIE VERSKILLENDE SIENINGS VAN 

DIE DOOP 

Wayne Grudem gee verduidelikings in sy boek “Systematic Theology: An Introduction to Biblical 

Doctrine” oor die verskillende sienings van wat die doop behels. Die volgende is ŉ opsomming van sy 

antwoorde en verduidelikings van die verskillende sienings en dit wat die Nuwe Testament leer. Dit 

sal jou help om mooi te evalueer wat jy oor die doop glo. 

Katolieke Kerk: 

Die Rooms Katolieke Kerk leer dat babas gedoop moet word omdat hulle glo dat die doop nodig is vir 

verlossing en dat die fisiese daad van doop wedergeboorte tot gevolg het. Met ander woorde, die 

doop word gesien as ŉ middel om genade wat verlossing te weeg bring, aan die kerk te  bedien. Dus, 

as die doop die kanaal is waardeur verlossing bedien word, is dit nodig om almal te doop. 

Ons moet egter onthou dat die hele reformasie rondom hierdie punt gedraai het. Martin Luther het 

dit duidelik gemaak dat verlossing alleen deur geloof is en nie deur geloof plus dade nie. Maar as die 

doop en deelname aan ander sakramente as noodsaaklik vir verlossing en as ŉ manier om genade te 

verkry gesien word, is verlossing gebou op geloof plus dade. Die Nuwe Testament maak dit duidelik 

dat vryspraak alleen deur geloof is. “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding 

kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom 

het niemand enige rede om op homself trots te wees nie” (Efesiërs 2:8-9). Romeine 6:23 maak dit 

ook duidelik dat die ewige lewe ŉ geskenk is; ŉ gawe van God in Christus Jesus – “Die loon wat die 

sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” 

Die Rooms Katolieke Kerk se argument dat die doop nodig is vir verlossing, is baie dieselfde as die 

argument wat Paulus se opponente in Galasië geopper het. Hulle het gesê dat die besnydenis nodig 

is vir verlossing. Paulus het vir daardie mense dit duidelik gemaak dat hulle “ŉ ander evangelie 

aanneem” (Galasiërs 1:6). Hy het sê dat “almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val 

onder die vloek” (Galasiërs 3:10), en hy praat baie ernstig teen diegene wat ŉ vorm van 

gehoorsaamheid wil bysit as ŉ vereiste vir vryspraak: “Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word 

deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek, julle het die genade van God 

verbeur” (Galasiërs 5:4). Ons moet dus tot die gevolgtrekking kom, dat geen werk nodig is vir 

verlossing nie. Daarom is die doop ook nie nodig vir verlossing nie.  

Wat van dit wat Johannes 3:5 sê: “As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die 

koninkryk van God kom nie”? Alhoewel sommige mense hierdie vers as ŉ verwysing na die doop 

sien, moet dit verstaan word teen die agtergrond van die belofte van die nuwe verbond in Esegiël 

36: 

“Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig 

van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe 

gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek 

sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my 

bepalings gehoorsaam en nakom” (Esegiël 36:25-27). 
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Esegiël praat hier van ŉ “geestelike” afwassing wat sal voorkom in die dae van die nuwe verbond 

wanneer God sy Gees binne mense sal plaas. In die lig hiervan is ŉ geboorte deur water en Gees, ŉ 

geestelike afwassing wat gebeur wanneer ons wedergebore word – net soos ons ŉ geestelike nuwe 

hart ontvang, en nie ŉ fisiese nuwe hart nie. Titus 3:5 praat ook van “wedergeboorte wat die sonde 

afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee”. Doop in water word nie in hierdie gedeelte 

genoem nie. Efesiërs 5:26 verwys ook eerder na ŉ geestelike afwassing waar Paulus verduidelik dat 

Jesus Homself opgegee het vir sy kerk “om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die 

woord gereinig het”. Hier verwys dit na die Woord van God wat die afwassing doen, nie water nie.  

Wat van 1 Petrus 3:21 wat sê: “Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word”? Wanneer 

Petrus hierdie woorde gebruik, gaan hy in die volgende sin aan om presies te verduidelik wat hy 

bedoel.  Hy sê dat die doop jou red nie as “'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie” (met 

ander woorde dis nie ŉ uiterlike, fisiese daad wat die liggaam skoonwas nie – dit is nie die deel wat 

jou red nie), maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete” (dit is ŉ innerlike, geestelike transaksie 

tussen God en die individu; ŉ transaksie wat deur die uiterlike seremonie van die doop gesimboliseer 

word). As ons Petrus se woorde kon parafraseer sou dit lees: “Die doop red jou – nie die uiterlike, 

fisiese seremonie van die doop nie, maar die innerlike, geestelike realiteit wat die doop 

verteenwoordig.” Op hierdie manier waak Petrus teen enige siening van die doop wat reddende krag 

aan die seremonie wil toe-eien. 

Petrus se frase “'n bede tot God om 'n skoon gewete” is ŉ ander manier om te sê “ŉ versoek vir 

vergifnis van sonde en ŉ nuwe hart.” Wanneer God aan ŉ sondaar ŉ “skoon gewete” gee, het 

daardie persoon die versekering dat al sy/haar sonde vergewe is en dat daardie persoon in ŉ regte 

verhouding met God staan (Sien ook Hebreërs 9:14 en 10:22). 1 Petrus 3:21 verkondig dus glad nie 

dat die doop jou red nie. Die Rooms Katolieke Kerk se siening dat die doop nodig is vir verlossing en 

dus die rede is hoekom kinders gedoop moet word, is nie oortuigend in die lig van die Nuwe 

Testament se leringe nie. 

Sommige Protestante Kerke: 

Sommige kerke leer dat die doop aan die kinders van gelowige ouers bedien moet word. Hierdie is ŉ 

algemene siening in Lutheraan, Metodiste, Presbiteriaanse, Gereformeerde en Episkopale kerke. 

Daar word ook na hierdie doop van babas soms as die verbondsdoop verwys. Hierdie siening behels 

dat babas van gelowiges, as deel van die “verbondsgemeenskap” van God se mense, gesien moet 

word. 

Die argument vir die doop van babas in hierdie siening is primêr op drie punte gebou: 

1. Babas is in die Ou Testament besny 

In die Ou Testament is die besnydenis gesien as die uiterlike teken van insluiting in die 

verbondsgemeenskap (mense wat deel vorm van die verbond tussen God en mense) of die 

gemeenskap van God se mense. Alle seuns van Israeliete is besny wanneer hulle 8 dae oud was.  

2. Die doop is parallel met die besnydenis 

In die Nuwe Testament dien die doop as die uiterlike teken van insluiting in die 

verbondsgemeenskap. Daarom is die doop die Nuwe Testament se vervanging van die besnydenis. 
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Dit beteken dat die doop bedien moet word aan alle babas van gelowige ouers. Om hulle te verhoed 

om dit te doen is om hulle reg te ontneem – die teken dat hulle aan die gemeenskap van God se 

mense behoort – die “verbondsgemeenskap”. Die parallel word gesien in Kolossense 2:11-12: 

“Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat 

deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in 

die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur 

deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is 

julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat 

Hom uit die dood opgewek het.” 

Volgens hierdie kerke se siening trek Paulus ŉ duidelike ooreenkoms tussen die doop en die 

besnydenis. 

3. Hele huishoudings/-gesinne wat gedoop is 

Verdere ondersteuning vir hierdie siening dat babas gedoop moet word, word gebou op die konsep 

van hele huishoudings of gesinne wat gedoop is in die Nuwe Testament. Die huishouding van Lidia 

(Handelinge 16:15), die familie van die tronkbewaarder in Filippi (Handelinge 16:33) en die 

huishouding van Stefanus (1 Korintiërs 1:16). Party sê ook dat Handelinge 2:39 die doop van babas 

ondersteun omdat dit sê: “Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders”. 

In reaksie op hierdie bogenoemde argumente kan ons die volgende punte en teenargumente maak: 

1) Dit is verseker waar dat die besnydenis en doop in baie opsigte ooreenstem, maar ons moet nie 

vergeet dat wat hulle simboliseer ook verskillend is in sommige belangrike aspekte. Die ou verbond 

het ŉ fisiese, eksterne manier van insluiting in die “verbondsgemeenskap” gehad. Jy het ŉ Jood 

geword deur van Joodse ouers gebore te word. Dis hoekom alle Joodse seuns op dag 8 besny is. 

Besnydenis was nie beperk tot mense wat ŉ ware innerlike, geestelike lewe gehad het nie, maar is 

eerder gegee aan al dié wat tussen die mense van Israel gewoon het. God het gesê: 

“Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Al 

wat manlik onder julle is, moet besny word — julle moet aan die vlees van julle 

voorhuid besny word, en dit sal ŉ teken wees van die verbond tussen My en julle. ŉ 

Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle 

geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld 

gekoop is, wat nie van jou geslag is nie — die wat in jou huis gebore en wat met jou 

geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees 

as ŉ ewige verbond.” (Genesis 17:10-13) 

Dit is nie net die fisiese nageslag van Israel wat besny is nie, maar ook die slawe wat deur hulle 

gekoop is en tussen hulle gewoon het. Die teenwoordigheid of afwesigheid van ŉ innerlike, 

geestelike lewe het geen verskil gemaak of ŉ persoon besny moet word of nie. Ons moet besef dat 

elke man onder die mense van Israel besny is, selfs al is die ware besnydenis ŉ innerlike en geestelike 

aspek – “besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie” (Romeine 2:29).  Paulus 

maak dit ook duidelik dat “nie almal wat van Israel afstam, is werklik Israel nie” (Romeine 9:6). Selfs 

al was daar in die Ou Testamentiese tye (en veral in die Nuwe Testament) ŉ besef dat die besnydenis 

eintlik ŉ innerlike, geestelike realiteit was, is daar nie gepoog om besnydenis te beperk tot die wie se 
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harte geestelik besny is en wie werklike geloof vir verlossing gehad het nie. Selfs onder die volwasse 

Joodse mans is almal besny – nie net dié wat bewys gegee het van ŉ innerlike geloof nie.  

2) Onder die nuwe verbond is die situasie egter baie anders. Die Nuwe Testament praat nie van ŉ 

“verbondsgemeenskap” wat bestaan uit gelowiges en hulle ongelowige kinders, familie en slawe wat 

saam met hulle woon nie. In die Nuwe Testamentiese kerk is die enigste vraag wat saak maak: het 

iemand reddende geloof en dus deel van die liggaam van Christus – die ware kerk? Die enigste 

“verbondsgemeenskap” wat bespreek word is die kerk – die gemeenskap van die gelowiges.  

Hoe word ŉ mens deel van die kerk? Insluiting in die kerk is vrywillig, geestelike en innerlik. ŉ Mens 

word deel van die kerk deur wedergeboorte en reddende geloof – nie fisiese geboorte nie. Dit 

gebeur nie deur ŉ uiterlike daad nie, maar deur ŉ innerlike geloof in die persoon se hart. Dit is 

verseker waar dat die doop ŉ teken is van insluiting in die kerk, maar dit beteken dat dit slegs gegee 

moet word aan dié wat bewyse lewer dat hulle deel van die kerk is deur hul geloof in Jesus Christus 

te bely. 

Ons moet nie verras wees dat daar ŉ verandering was in die manier hoe ŉ mens deel geraak het van 

die verbondsgemeenskap in die Ou Testament (fisiese geboorte) na die manier hoe ŉ mens deel raak 

van die kerk in die Nuwe Testament (geestelike geboorte) nie. Daar is baie vergelykbare 

veranderinge tussen die ou en nuwe verbond in ander areas ook: 

 Die Israeliete het fisiese manna geëet in die wildernis, maar Nuwe Testamentiese gelowiges 

voed op Jesus Christus die ware brood vanuit die hemel (Johannes 6:48-51). 

 Die Israeliete het fisiese water gedrink uit die rots in die wildernis, maar dié wat glo in 

Christus drink die lewende water van die ewige lewe wat Jesus gee (Johannes 4:10-14). 

 Die ou verbond het ŉ fisiese tempel gehad waarheen Israel gegaan het om te aanbid, maar 

onder die nuwe verbond word gelowiges opgebou tot ŉ geestelike huis (1 Petrus 2:5). 

 Ou verbondsgelowiges het fisiese offers van diere op ŉ altaar gebring, maar Nuwe 

Testamentiese gelowiges word versoek om “geestelike offers te bring wat deur Jesus 

Christus vir God welgevallig is” (1 Petrus 2:5; Hebreërs 13:15-16). 

 Ou verbondsgelowiges het die fisiese land gekry wat deur God belowe is, maar die Nuwe 

Testamentiese gelowiges ontvang “ŉ beter vaderland, dit is die hemelse” (Hebreërs 11:16). 

 In die ou verbond is diegene wat die fisiese nageslag van Abraham was deel van die mense 

van Israel, maar in die Nuwe Testament word die mense wat die geestelike nageslag van 

Abraham is deur geloof, lede van die kerk (Galasiërs 3:29; Romeine 4:11-12). 

In al hierdie gedeeltes maak Paulus die onderskeid tussen die ou en die nuwe verbond. Die fisiese 

elemente van die ou verbond was “net die skaduwee van wat sou kom”, maar die werklike realiteit; 

die “substans”, word in die nuwe verbondsverhouding wat ons met Jesus Christus het, gevind 

(Kolossense 2:17). Dit is dus konsekwent dat seuns van 8 dae in die ou verbond besny is. Omdat 

hulle die fisiese nageslag was en fisies teenwoordig was in die Joodse gemeenskap het dit beteken 

hulle is gesien as lede van daardie gemeenskap waar geloof nie ŉ insluitingsvereiste was nie. Maar in 

die nuwe verbond is dit toepaslik dat babas nie gedoop word nie en dat die doop slegs gegee word 

aan dié wat bewys gee dat hulle reddende geloof  het omdat insluiting in die kerk gebaseer is op ŉ 

innerlike, geestelike realiteit; nie ŉ fisiese nageslag nie.  
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3) Die voorbeelde van huisgesinne of huishoudings wat gedoop is, is nie beslissend vir enige van die 

sienings nie. Wanneer ons na van die voorbeelde kyk is daar bewyse dat die hele huishouding of 

gesin wat gedoop is, wel geloof gehad het. 

 Die tronkbewaarder in Filippi se hele huisgesin is gedoop, maar dit is ook waar dat Paulus en 

Silas “die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig” het 

(Handelinge 16:32). Ons kan dus ŉ afleiding maak dat indien die woord aan almal verkondig 

is, hulle oud genoeg was om dit te verstaan en te glo. Die tronkbewaarder en “sy hele 

huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het” (Handelinge 16:34). Daar is 

dus ŉ huisgesin wat gedoop is, ŉ huisgesin wat die woord gehoor en ontvang het en ook ŉ 

huisgesin wat saam vol blydskap was oor hulle geloof. Dit wil dus voorkom dat die hele 

huisgesin individueel tot geloof gekom het. 

 Oor die huisgesin van Stefanus wat Paulus gedoop het in 1 Korintiërs 1:16, is dit ook 

belangrik om te let daarop dat Paulus ook aan die einde van 1 Korintiërs sê dat Stefanus se 

huisgesin “wat die eerste bekeerlinge in Agaje was, dat hulle hulle tot diens van die 

gelowiges gestel het” (1 Korintiërs 16:15). Dus is hulle nie net gedoop nie; hulle is het ook tot 

geloof gekom en het die ander gelowiges gedien. Daar is dus ŉ huisgesin wat tot geloof 

gekom het en ŉ huisgesin wat gedoop is. 

 Die enigste voorbeeld van ŉ huisgesin wat gedoop is wat nie bewyse gee van geloof van die 

totale huisgesin nie is in Handelinge 16:14-15 wat praat oor Lidia: “Die Here het haar vir 

Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop.” Die gedeelte gee 

egter geen aanduiding dat daar babas in haar huisgesin was of nie was nie. Dit dra egter nie 

genoeg bewyse vir die doop van babas nie. 

Ten opsigte van die stelling van Petrus tydens Pinkster dat: “wat God belowe het, is vir julle en vir 

julle kinders,” is dit belangrik dat ons wel uitwys dat die res van die sin soos volg lei: “en vir almal 

wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep” (Handelinge 2:39).  Dit is ook 

belangrik om te let dat dieselfde paragraaf in Handelinge nie spesifiseer dat gelowiges en hulle 

ongelowige kinders gedoop is nie, maar “dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop” (Handelinge 

2:41). 

4) ŉ Verdere argument teen die doop van babas kan gemaak word as ons die vraag vra: “Wat 

beteken die doop?” Met ander woorde “Wat bereik die doop? Watter voordeel bring dit?” Die 

Rooms Katolieke Kerk het ŉ duidelike antwoord: die doop veroorsaak wedergeboorte of die fisiese 

daad van doop het wedergeboorte tot gevolg. Die Baptiste het ŉ duidelike antwoord: die doop 

simboliseer die feit dat ŉ innerlike, wedergeboorte plaasgevind het. Maar die wat die doop van 

babas voortstaan kan nie dieselfde antwoorde aanvaar nie. Hulle wil nie sê dat die fisiese daad van 

doop wedergeboorte tot gevolg het nie en hulle kan ook nie sê dat wedergeboorte reeds plaas 

gevind het nie. Die enigste alternatief is: dit simboliseer ŉ wedergeboorte wat in die toekoms sal 

gebeur wanneer die baba groot genoeg is om tot geloof te kom. Selfs hierdie is nie akkuraat nie, 

omdat daar geen versekering is dat die baba wel tot bekering sal kom nie – sommige babas wat 

gedoop word, kom nooit tot bekering nie. Die beste verduideliking wat gegee kan word vir die doop 

van babas is: ŉ waarskynlike, toekomstige wedergeboorte.  

Hierdie begrip van die doop verskil egter van dit wat die Nuwe Testament leer. Die Nuwe Testament 

verwys nooit na die doop as ŉ waarskynlike, toekomstige wedergeboorte nie. Die Nuwe 
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Testamentiese skrywers sê nooit: “Wat kan dan verhinder dat hulle wat waarskynlik in die toekoms 

gered kan word nou met water gedoop word?” (sien Handelinge 10:47), of “want julle almal wat 

deur die doop met Christus verenig is, gaan waarskynlik in die toekoms deel van Christus word.” 

(Sien Galasiërs 3:27), of “Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, waarskynlik 

in die toekoms in sy dood gedoop sal word nie?” (Sien Romeine 6:3). Dit is nie hoe die Nuwe 

Testament van die doop praat nie. Die doop in die Nuwe Testament is ŉ teken van wedergeboorte, 

skoonwassing van sonde en ŉ begin van die Christen lewe. Dit blyk dat die doop gehou moet word 

vir die wat bewyse gee dat dit wel waar is in hulle lewe. 

Die doop simboliseer nie net die dood en opstanding van Jesus nie. Dit simboliseer ook die 

toepassing van verlossing vir ons as gevolg van ons reaksie van geloof. Die doop skets die prentjie 

dat ons verenig is met Christus in sy dood en opstanding en die afwassing van water simboliseer dat 

ons skoongewas is van ons sonde.  Die doop skets Christus Jesus se verlossingswerk, my reaksie in 

geloof en God se toepassing van die voordele van verlossing in my lewe. 

5) Die laaste argument het te doen met die bekommernis oor die gevolge van babas wat gedoop 

word. Die argument lei dat baie keer wanneer mense as babas gedoop is, hulle oortuig is dat hulle 

reeds wedergebore is en dat hulle dus nie die nut of dringendheid van hulle nood om tot geloof te 

kom, sien nie. Oor ŉ tydperk van ŉ paar jaar is die gevolg dat meer en meer lede van die 

“verbondsgemeenskap” nie wedergebore is nie en dus ook nie werklikwaar lede van Christus se kerk 

is nie.  

 

 

 


