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 WAT BELOWE JY BY DIE DOOP?  

1. ANTE SCRIPTURAM 

Broers en susters: 

Op die kerklike kalender is dit vandag is dit Tweede Advent. 

Advent begin vier Sondae voor Kersfees. In Adventstyd dink 

ons na oor die betekenis van Christus se koms na hierdie 

wêreld.  

Ons gaan ook vandag ŉ kindjie doop. Dit is heel gepas. Een 

van die opvallende dinge in die Bybel, is hoe dikwels God se 

groot en magtige dade met ŉ baba begin.  

 Moses in die rivier 

 Abraham en Sarai wat kinderloos was (Isak) 

 Hannah en Elkana wat kinderloos was (Samuel) 

 Sagaria en Elizabeth wat kinderloos was (Johannes) 

 Die geboorte van Jesus – God se ingrype in hierdie 

wêreld gebeur met die geboorte van ŉ kind.  

Eintlik is elke doopgeleentheid ŉ sigbare teken dat God weer 

en weer met mense ŉ pad loop, sy genade en liefde en sorg 

vir mense aanbied – sonder dat hulle dit verdien of selfs 

daarvoor vra.  

Ons het in die Hervormde Kerk die gebruik dat ons by die 

doop van ŉ kindjie vir die ouers vra om voor God ŉ belofte te 

maak, naamlik dat hulle die kindjie wat gedoop word sal 

grootmaak en opvoed as ŉ kind van die Here.  

Ek wil vandag in die prediking by die vraag stilstaan: Weet jy 

wat jy belowe as jy voor God staan en belowe dat jy jou kind 
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sal help om as ŉ kind van God te leef? Besef jy waarvoor jy 

jou inlaat?  

2. SKRIFLESING EN PREDIKING 

Ek wil vandag twee gedeeltes uit die Bybel lees wat ons help 

om te onderskei en te verstaan wat dit beteken om ŉ kind 

van die Here in jou huis te hê. By die doop neem God immers 

jou kind aan as sy kind…  

Die eerste gedeelte is Matteus 28: 18 – 20 waar ons lees van 

Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels en aan die kerk:  

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “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.” 

Ons doop mense omdat dit die opdrag van die Here Jesus is. 

Dit gaan egter nie net om die doop nie. Jesus verbind twee 

ander opdragte aan die doop: 

 Maak mense dissipels van Jesus.  

 Leer hulle wat Jesus geleer het.  

Eintlik is dit dieselfde opdrag, want in die outyd was ŉ dissipel 

iemand wat by ŉ leermeester geleer het.  Jesus se dissipels 

was mense wat by Hom geleer het, en hulle opdrag was om 

weer ander te leer. So word die kerk van Christus ŉ lerende 

gemeenskap, ŉ gemeenskap wat leef soos Christus ons geleer 

het.  
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Met die tyd saam het dit egter stelselmatig verander:  Die leer 

by Christus het verander in kategese waarin ons kinders ŉ 

klomp geloofsfeite leer. Toe ek ŉ kind was moes ons nog die 

Kortbegrip uit ons kop ken.  

Geloofskennis is belangrik, maar dit gaan in Mt. 28 om baie 

meer as ŉ stel geloofsreëls wat jy moet bemeester, wat jy in 

die kategese by die kerk leer. Om dissipel van die Here te 

wees, om ŉ gedoopte kind van God te wees wat in die 

voetspore van Christus wil volg, gaan om baie meer as kennis. 

Dit is ook nie iets wat ek as ouer aan die kerk se 

kategeseprogram kan oorlaat nie.  

Dit gaan ten diepste oor hoe ek as ouer my kind voorleef, 

hoe ekself as gedoopte dissipel van die Here Jesus leef ŉ 

voorbeeld aan my kind stel. Daarom die vraag:  Weet jy 

regtig waarvoor jy jou inlaat as jy voor die Here belowe dat 

jy jou kind as ŉ kind van die Here, as ŉ dissipel van Jesus 

Christus sal grootmaak?  

Dit bring ons by die volgende gedeelte wat ek vir ons wil lees.  

Dit is uit die Brief aan die Efesiërs, omdat die Brief aan die 

Efesiërs op ŉ besonderse manier aan ons verduidelik wat dit 

beteken om as kinders van God te leef; as dissipels van die 

Here Jesus Christus; in kort wat dit beteken om ŉ Christen te 

wees…  

Die Brief aan die Efesiërs bestaan uit twee hoofdele1. Die 

eerste hoofdeel praat in pragtige en beeldryke geloofstaal, 

dikwels in die vorm van gebede en lofliedere, oor die kerk 

van Christus. Die kerk word met pragtige beelde beskryf as 

die uitverkore volk van God; as die liggaam van Christus; as 

die tempel van die Heilige Gees; as een nuwe mensheid waar 

                                                   
1 Schlatter, A., 1963: 199.  
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daar nie meer onderskeid tussen man of vrou of Jood of Griek 

is nie. Die kerk bestaan deur die genade van God, deur die 

kragtige werking van die Heilige Gees.  

Die tweede hoofdeel van die brief (Ef. 4-6) is ŉ praktiese 

toepassing van Christelike beginsels, van hoe ons as 

gelowiges en as dissipels van die Here Jesus moet leef:  

In Ef. 4:1-6 word kindskap en dissipelskap soos volg beskryf:  

 

 ‘Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is 

omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in 

ooreenstemming wees met die roeping wat julle van 

God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en 

geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe 

om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te 

handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net 

één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is 

waartoe God julle geroep het. Daar is net één Here, één 

geloof, één doop, één God en Vader van almal: Hy wat 

oor almal is, deur almal werk en in almal woon.’  

 

Dit loop deur tot Ef. 5 :1 waar ons lees:  

‘Wees nabootsers van God en leef in liefde, net soos 

Christus ons liefgehad en Homself ter wille van ons 

oorgegee het as ŉ offergawe aan God…’ 

Hierdie gedeelte leer ons dat ŉ kind van die Here, ŉ dissipel 

van Jesus Christus, in liefde, nederigheid, sagmoedigheid, 

geduld en vrede leef. Dit is wat ons as gelowiges onder 

mekaar en in die wêreld sigbaar moet maak, in ŉ land wat 

gekenmerk word deur konflik, spanning en geweld.  
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Meer as dit, moet dit kenmerkend wees van ons gesinslewe. 

Getuig ons verhouding as man en vrou, as ouers en kinders, 

as familie en vriende van liefde, nederigheid, sagmoedigheid, 

geduld en vrede?  

Dit herinner aan die spreekwoord van een van die ou 

kerkvaders: Verkondig God se liefde en vrede elke dag, en as 

dit nodig is, gebruik ook woorde. Om jou doopbelofte na te 

kom, beteken nie dat jy jou kind by die kerk aflaai vir 

Sondagskool nie. Dit beteken dat jy elke dag, in die manier 

hoe jy in liefde en nederigheid en sagmoedigheid en geduld 

en vrede met jou vrou of jou man of kinders omgaan, getuig 

van Jesus Christus, wat in nederigheid in ŉ krip gebore is en in 

liefde en geduld die lyding en die kruisdood gedra het, wat 

verkondig het dat ons in vrede met ander moet leef, vir ons 

vyand moet bid en die ander wang draai as ons te na gekom 

word.  

Dit is vir my hartseer as ek partymaal sien hoe min respek 

mense vir mekaar het. Ons respekteer nie ons eggenoot nie, 

ons respekteer nie ons kinders nie, ons respekteer nie ons 

ouers nie en ons respekteer nie Christus en dit wat Hy ons 

geleer het nie.  

Hierdie gedagtes word nog sterker beklemtoon in Efesiërs 

5:1:  

 ‘Wees nabootsers van God en leef in liefde, net soos 

Christus ons liefgehad en Homself ter wille van ons 

oorgegee het as ŉ offergawe aan God…’  
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Kersfees is die fees van God se liefde. Ons ken God as die Een 

wat die wêreld so lief gehad het2 dat Hy sy enigste Seun 

gestuur het om die wêreld met Hom te versoen.  

In die stowwerige strate van Jerusalem het Jesus mense 

geleer om mekaar lief te hê, soos God ons ook liefhet. Jesus 

het sy boodskap bevestig deur mense in hulle nood aan te 

raak en te versorg. Jesus se volgelinge het ook by die nood 

van mense betrokke geraak; hulle het hulle kos met armes 

gedeel; hulle het die weduwees versorg3.  

In Ef. 5:1 word ons nabootsers van Christus genoem. Die 

Griekse woord wat hier gebruik word, is mimetai. Dit 

herinner ons aan die Afrikaanse woord ‘mimiek’.  

Om as gedoopte kind van God te leef; as dissipel van Jesus 

Christus; as gelowige ouer beteken dat jy Christus moet 

naboots. Aan die einde van hoofstuk 5 kry ons die wonderlike 

gedeelte waar vir die mans gesê word dat hulle Christus moet 

naboots:  Mans julle moet julle vrouens liefhê soos Christus 

sy kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het…”.  

3. SLOT   

Broers en susters: 

 

Om jou doopbelofte gestand te doen, beteken nie dat jy jou kind 

Sondag aflaai vir Sondagskool nie. Dit beteken dat jy Christus 

naboots deur in liefde en vrede en geduld en sagmoedigheid te 

leef, te praat en te doen.  

Weet ons wat ons belowe as ons voor God staan met ons 

kindjie in ons arms? Miskien, miskien nie…  

 

                                                   
2 Joh. 3:16 
3 Eusebius, in Schaff & Wace 1961, bl. 362-363.  
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Al wat ek weet, is dat jy uit jouself nie die vermoë het om as 

dissipel van Jesus Christus te leef of jou kind daarin voor te leef 

nie. Maar God gee ons die krag en vermoë. Daarvoor moet ons 

elke dag bid.  

 

Amen.  

 


