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As klein seuntjie het ek, na ŉ diens 
waartydens babas gedoop is, vir my 
ma gevra of ek ook so gedoop is en 

hoekom dit gedoen word. Sy het verduide
lik dat die water op die bloed van die Here 

Jesus wat ons van ons sondes reinig, wys. 

Ernstige soeke na die waarheid
Die doop is ŉ verbond wat die Here en die 
ouers maak dat, as hulle die kinders vol
gens Sy Woord grootmaak, Hy hulle sal 
red wanneer hulle later in hulle lewe hul 
sondes sou bely. Dit het ŉ groot indruk op 
my gemaak en ek het op daardie oomblik 
besef dat dit nog nie met my gebeur het 
nie. ŉ Paar jaar later het my pa my na die 
Here gelei.

As leraar het ek eens baie ernstig ge
soek na wat die Bybel regtig oor die doop 

leer. Ek het so wyd as moontlik na alle 
aspekte daarvan gekyk en veral moei
te gedoen om mense wat die doop van 
gelowiges met onderdompeling voor
staan, uit te vra. Ek het alle bronne waarna 
hulle my verwys het, bestudeer. 

Doop as verbond
Dit alles het my net nog meer oortuig van die 
doop met besprenkeling. Die Here het ons ŉ 
paar jaar later uit die gemeentebediening 
gelei tot ŉ mediabediening waar ons hoof
fokus tans die produksie van ŉ DVDreeks 
deur die argeoloog en teoloog dr. Randall 
Smith is. Die reeks word onder die titel “Ex
ploring the Lands of the Bible” versprei. 

Persoonlike siening uitgedaag
Tydens een van die geleenthede waar ek 
dr. Randall Smith in Israel gaan fotografeer 
het, het hy heel spontaan met ŉ toergroep 

by die Jordaanrivier gesit en praat oor die 
doop. Uit wat hy gesê het, het ek besef 
dat wat ek geglo het, nie reg was nie. Is 
dit moontlik dat ek na al die navorsing die 
waarheid misgekyk het? 

Randall het ons later in Jerusalem na 
die trappe geneem waarmee ŉ mens in Je
sus se tyd die tempel binnegegaan het. In 
die middel van die breë stelle trappe was 
die oorblyfsels van 42 doopbaddens (mik
vahs) waarin almal wat in die tempel wou 
ingaan, eers gedoop is. 

Dit wat hy hier getoon het, was so an
ders as wat ek in al die boeke oor die doop 
teëgekom het. Dit het my lank geneem om 
alles te verwerk en met die Here deur te 
werk. Ek moes weer my Bybel van vooraf 
begin lees.

Gewortelde teologie 
die grondslag
Diegene wat groot geword het in kerke 
waar die onderdompelingsdoop beoefen 
word, mag dit moeilik vind om te verstaan. 
Daar lê egter ŉ baie diep gewortelde teo
logie ten grondslag van die verbonds of 
kinderdoop. (Dan is daar natuurlik nog 

In die middel van die breë stelle trappe na die tempel, 
was die oorblyfsels van 42 doopbaddens (mikvahs) waarin 
almal wat in die tempel wou ingaan, eers gedoop is. 
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Aktueel
Die koerant met die baie gepaste naam, New Age newspaper (11 Julie), het berig dat die hoofsweep van die ANC, Mathole Motshekga, honderde kerk-leiers oor die morele verval van die same-lewing toegespreek het.Volgens die artikel het ‘die kerkleiers onderneem om ’n sosiale evangelie te verkondig waarin mense opgeroep word om die voorbeeld van Nelson Mandela, wat vir goeie waardes en beginsels geveg en daarvolgens geleef het, na te streef. Alle kerkleiers teenwoordig, het saamgestem dat die herstel van mensewaardes (nie By-

belse waardes nie) noodsaaklik is om sosiale samehorigheid en nasiebou in Suid-Afrika te bevorder.’ Mense regoor die wêreld is aangemoedig om goeie dade op Mandela-dag te doen ten einde die nalatenskap van hierdie ‘ikoon’ te vereer.

Prominente persoonlikhede verhefOmdat sekulêre humanisme die bestaan van God ontken, word prominente per-soonlikhede dikwels deur hulle tot ’n Goddelike status verhef om hul ingebore behoefte aan aanbidding en verering te bevredig. Die gevolg? Die ikoniese beeld van Nelson Mandela is omskep in ’n Chris-tus-figuur en word regoor die wêreld ver-eer en aanbid. Dit is algemene en gewilde 

praktyk onder wêreldleiers en beroemdes om ’n pelgrimstog na die Mandela-woning in Johannesburg te onderneem om hulde aan die voormalige politieke gevangene te betoon. Daar word dikwels na Mandela as die ‘redder’ van Suid-Afrika verwys en daar word soms selfs na hom ‘as die beste voor-beeld van diensbare leierskap ooit verwys.’
Nié die Messias nieEk onthou die ete-uitnodiging in Junie 1999, as deel van ’n godsdienstige afvaar-diging, saam met president Nelson Man-dela. Die hele ete was vir my ’n onvergeet-

like ervaring gevul met heelwat stories oor sy ervarings op Robbeneiland asook na sy vrylating. Ek is ook dankbaar dat hy die pad van vergifnis en versoening gekies het. Ek is egter, ten spyte van die beeld wat regoor die wêreld deur honderde miljoene mense van hierdie ‘groter -as-die-werklikheid-self-ikoon’ vertroetel word, bewus van die feit dat Nelson Mandela, soos ons almal, ’n son-dige en onvolmaakte man is wat ’n Redder bitter nodig het.
Ek is dus ontsteld oor die media se uit-beelding van dié man as ‘messiaanse’ fi-guur. Daar is net een Redder en Verlosser vir Suid-Afrika en die wêreld – en dit is Jesus Christus! Die Woord verklaar in Fil 2:9-11: “Daarom het God Hom ook tot die hoogste 

posisie verhoog en aan Hom die Naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. So sal by die noem van Jesus se heerlike Naam elke knie in die Hemel en op die aarde en onder die aarde buig, en elke tong sal erken: ‘Jesus Chris-tus is Here!’ En só sal God die Vader verheerlik word.”

Sekulêre media-invloedDie tragiese is egter dat Jesus se Naam in die moderne samelewing meestal gespot en belaster word terwyl die naam van ’n sondige man vereer word. Die liberale pers en die groot sakeondernemings het Kers-fees tot so ’n mate gesekulariseer dat die ware doel van die seisoen te midde van die geskarrel, fuifpartye, maraton-inkopietogte en uitspattige feesvieringe verlore geraak het. Vergelyk dit nou met Mandela-dag waar mense aangemoedig word om opof-ferend aan minderbevoorregtes te gee en ander te dien.

Christene op sleeptou geneemAs Christen verstaan ek baie goed waarom humaniste ’n mens wil aanbid. Maar as Christen is ek baie diep bekommerd wan-neer Christene, en selfs kerke, deur die media wat die verafgoding van ’n sondige mens propageer, op sleeptou geneem word. Sommige kerke het selfs Sondag-eredienste afgestel om aan Mandela-week deel te neem.
In werklikheid beteken dit dus dat die aanbidding van Jesus Christus tyde-lik opgeskort is ten gunste van ’n menslik geïnspireerde ikoniese, politieke persoon-likheid. Jesus het gesê: “Julle moet so voor-

Die tragiese is dat Jesus se Naam in die moderne samele-
wing meestal gespot en belaster word terwyl die naam van 
’n sondige man vereer word.
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—deur Errol Naidoo

Kies vandag wie jy dien!
Mandela-dag het gekom en gegaan en ek is seker daar het goeie dinge uit voortgespruit. Ek respekteer hom vir 

die opofferinge wat hy moes deurgaan. Maar, as volgeling van Christus, is ek bewus daarvan dat Mandela-dag 

eintlik ’n humanistiese viering is wat geensins God se rol in Suid- Afrika se oorgang na demokrasie erken nie.
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beeldig lewe dat julle ’n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense 
dit sien, en julle hemelse Vader daarvoor prys!” Matt 5:16.Grootste liefdeshandeling ooitChristene se goeie werke moet dus altyd op God se verheerliking 

fokus – nooit ’n mens s’n nie. Ons beste voorbeeld van ware opof-
ferende diens is Jesus Christus! Hy is die enigste perfekte mens 
wat ooit hierdie aarde bewandel het en wie se lewe, sterwe en 
opstanding ware diensbare leierskap weerspieël het.

Christene word opgeroep om hul naaste te dien – nie net vir 
67 minute per jaar nie, maar elke dag! En die rede waarom ons dit 
doen? Om die grootste liefdeshandeling ooit na te streef – die 
plaasvervangende offer van die Seun van God aan die Kruis op 
Golgota. Die wêreld doen sy uiterste bes om hierdie gebeurtenis 

totaal te ignoreer, maar Christene in vrywillige diens regoor die 
wêreld, is ’n voortdurende herinnering aan hierdie historiese feit. 
Rom 12:2 verklaar: “Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspa-
trone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat 
Hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat 
Hý wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aan-
vaarbaar en volmaak is.”

Eer en aanbid Christus alleenDeur die verering van politieke ikone en Hollywood-sterre word 
daar definitief toegegee aan, en aangepas by wêreldse sisteme 
en gedragspatrone. Dit is goed om Nelson Mandela te respek-
teer vir sy persoonlike opoffering en leierskap 
– die heerlikheid, aanbidding en lofprysing, egter, kom Christus alleen toe! ERROL NAIDOO, Voorsitter van Family Policy Institute

(SA). Besoek gerus www.familypolicyinstitute.com

“Ek is die Here, dit is My Naam. My eer deel Ek met niemand anders nie. Die lof wat My toekom, deel Ek nie met afgode nie.” Jes 42:8

Mandela-dag het gekom en gegaan en ek is seker daar het goeie dinge uit voortgespruit. Ek respekteer hom vir 

die opofferinge wat hy moes deurgaan. Maar, as volgeling van Christus, is ek bewus daarvan dat Mandela-dag 

eintlik ’n humanistiese viering is wat geensins God se rol in Suid- Afrika se oorgang na demokrasie erken nie.

Daar word toenemend in die sekulêre 

pers berig oor die groeiende onge-

mak, onsekerheid en ongelukkig-

heid onder sekere kerklidmate oor die hele 

kwessie van die doop. JUIG! het besluit om 

hierdie belangrike stap van gehoorsaam-

heid in die lewe van ’n gelowige in die lig 

van die Skrif te ondersoek.

Die woordbetekenis

Die Engelse woord vir doop, ‘baptism’ is 

van die Griekse woord ‘baptizo’ afgelei en 

beteken letterlik om ‘onder die water inge-

druk’ te wees, of selfs ‘deur die water oor-

weldig’ te wees.

Die Afrikaanse woord ‘doop’ kan mak-

liker na die Engelse woord ‘dip’ herlei word, 

wat op sy beurt ‘insteek, indruk, laat sak’ 

beteken. Dit is dus baie duidelik as daar van 

‘doop’ gepraat word, dit ’n ‘indruk in’ of ‘laat 

sak in’ water beteken.

Waarom moet ek gedoop word?

Indien ons ooit wonder wat ons as Chris-

tene te doen staan, behoort ons net na Je-

sus as voorbeeld te kyk en dan daarvolgens 

te handel. Hy het in alles vir ons die perfekte 

voorbeeld gelaat en ons behoort in Sy voet-

spore te volg. Waarom? In Matt 10:24-25(a) 

lees ons: “’n Leerling is nie verhewe bo sy 

onderwyser nie. ’n Slaaf ook nie bo sy baas nie. 

’n Leerling behoort daarmee tevrede te wees 

as dit met hom gaan soos met sy onderwy

ser, en die slaaf soos met sy baas.” Christene, 

volgelinge van Jesus Christus, behoort dus 

te doen wat Hy gedoen het.

Jesus is gedoop – die hele verhaal kan 

in Matt 3:13-17 gelees word. In vers 16 van 

die betrokke gedeelte lees ons: “Na Jesus 

se doop, het Hy dadelik uit die water geklim.” 

Om ‘uit die water’ te kon klim, moes Hy 

tog sekerlik eers heeltemal ingeklim het. 

Eers nadat Jesus gehoorsaam was aan die 

Vader se Wil (kyk v.17), is Hy met die Heilige 

Gees gesalf. Die tweede rede waarom ons 

gedoop behoort te word, is omdat dit ’n 

opdrag van God is. Daar staan baie duidelik 

in Mark 16:16 die volgende: “Elkeen wat glo 

en gedoop word, sal gered word.” Die orde 

waarin dinge genoem word, is baie duide-

lik: glo, word gedoop en dan is jy gered.

Geestelike betekenis

van die waterdoop

In Rom 6:3-6 verduidelik Paulus hierdie hele 

simboliek van die doop aan die Romeine. 

Wanneer ons gedoop word, moet ons wéét 

dat die ingaan in die water die afsterf van 

die ou mens, die kruisiging van die ou son-

dige natuur saam met Christus, simboliseer. 

Wanneer ons onder die water uitkom nadat 

ons in die Naam van die Drie-enige God ge-

doop is, word die geboorte van die nuwe 

mens in Jesus gesimboliseer.

Ons staan dus saam met Jesus op uit die 

dood van die sonde en is ’n nuwe mens in 

Hom. Kol 2:12 lees: “...julle geloof in die krag 

van God het dit moontlik gemaak.” Sonder 

geloof in God beteken die doop niks nie. 

“Na Jesus se doop het Hy dadelik uit die water geklim. Net 

daar gaan die Hemel voor Hom oop, en Hy sien hoe die Gees 

van God soos ’n duif op Hom afdaal.”        Matt 3:16
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Ons moet God loof en prys vir die werklik-

heid van Sy belofte – die belofte dat ons ’n 

nuwe mens in Hom is - selfs nog voordat dit 

tot vervulling kom. En juis dít is die grootste 

en hoogste uitdrukking van geloof.

Wat moet ek doen voordat

ek gedoop word?

Ons lees ook in Rom 10:9 wat gedoen be-

hoort te word voordat ons gedoop kan 

word: “Want as jy met jou mond bely dat 

Jesus die Here is en met jou hart glo dat God 

Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered 

word.” Sodra jy glo in Jesus, is jy gereed om 

gedoop te word.

Daar is geen ander geestelike hoogte 

wat bereik moet word alvorens jy gedoop 

kan word nie. Geloof in Jesus Christus en ’n 

mondelinge belydenis van jou geloof kwali-

fiseer jou vir hierdie stap van gehoorsaam-

heid. ’n Baie goeie en praktiese voorbeeld 

is opge sluit in die verhaal van die Ethiopiër 

wat die Evangelie by Filippus gehoor het 

(Hand 8:26-40) en wat gedoop is.

Wat nou van die kinderdoop?

Kinders van gelowige ouers behoort aan 

die Here toegewy te word. Die gebruik waar 

babas gebring en met water besprinkel 

word, is dus inderwaarheid ‘n belofte wat 

voor God en die gemeente gemaak word 

om die baba in die vrees van die Here groot 

te maak. Babas het geen besef van geloof 

in Jesus of van sonde nie, hulle kan ook nie 

hul geloof met hul mond bely of verstaan 

dat die ou mens deur die doop afgelê en die 

nuwe mens saam met Christus uit die wa-

ter opstaan nie. Babas het nog geen sonde 

gepleeg nie; dus gaan hulle Hemel toe sou 

hulle sterf. Dit lees ons in Matt 19:14 waar Je-

sus sê die kindertjies moet na Hom toe kom, 

“want God se Koninkryk is juis bedoel vir almal 

wat soos hulle is.”

Onder watter gesag

word ek gedoop?

Weereens kan ons teruggaan na die Skrif 

om die antwoord op hierdie vraag te kry. ’n 

Volgeling van Jesus Christus volg Hom dus 

ook in die doopwater in en word in die ge-

sag van Jesus in die Naam van Vader, Seun 

en Gees gedoop.

Verdere Skrifverwysings

Joh 14:15 – “As julle My liefhet, sal julle My op-

dragte gehoorsaam.” Hand 2:38, 41 – “Kom 

tot inkeer en maak reg met God. Laat julle 

in die Naam van Jesus Christus doop sodat 

julle sondes vergewe kan word en julle sal 

die Heilige Gees as geskenk ontvang. Die wat 

Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en 

het lede van die kerk geword.” Hand 10:47-

48(a) – “Petrus het toe gesê: ‘Wat kan ver-

hinder dat julle met die water gedoop word 

noudat julle, net soos ons, die Heilige Gees 

ontvang het?’ Toe het hy beveel dat hulle in 

die Naam van Jesus Christus gedoop word.” 

—saamgestel deur Toi NellWat sê die Bybel

“Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in 

die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer 

hulle om alles te gehoorsaam wat Ek beveel het.”  Matt 28:19
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— getuienis deur Naas le Roux

KOMMENTA AR

JUIG! het gemengde reaksie op ons doop 
artikel ontvang. Sommige briewe verskyn  

op ons webwerf; hieronder is ‘n interes-
sante reaksie van ’n leser oor die doop. 

baie ander standpunte oor die doop). In 
die beperkte ruimte van hierdie getuienis 
kan ons ongelukkig nie op die meriete van 
alles ingaan nie.

Alles hang af van die agtergrond 
waaruit ŉ mens na dinge kyk. Wat nodig 
is, is dat ons sal leer om die Bybel te lees 
vanuit die oogpunt van die mense wat in 
die Bybelse tyd geleef het. Die skrywers 
van die Bybel verduidelik baie dinge nié 
vir ons nie, omdat hulle nie geweet het dat 
ons soveel jaar later hulle geskrifte vanuit 
ŉ heel ander kultuur sou lees nie. Hulle het 
geskryf aan mense wat alles waarvan hulle 
gepraat het, verstaan het.

Diepe nadenke oor  
die ontdekking
Na deeglike oorweging van die feite wat 
ek aangaande die gebruike van die doop 
ontdek het, is ek en my huisgesin gedoop. 
Met my doop het ek getuig dat ek nie ‘weer’ 
gedoop word nie, want ek was nog nooit 
gedoop nie. Dit was my doopgeleentheid. 
Dit is wat Jesus jou beveel om te doen wan-
neer jy tot geloof in Hom kom. Ek moes dit 
reeds met my bekering gedoen het.

Verkeerde optrede
Die feit is egter dat voordat ek besef het 
hoe verkeerd ek was, ŉ stel preekkassette 
versprei is waarin ek oor die doop preek. 
Die gevolg daarvan was dat selfs mense 
wat as gelowiges gedoop is, bely het dat 

hulle verkeerd gedoen het. Vandag is ek 
regtig jammer daaroor. Toe ek onder die 
besef kom van hoe verkeerd ek was, het 
ek ŉ DVD van wat dr. Randall Smith oor 
die doop aanbied, saamge stel en wil 
ek opreg om verskoning vra vir die ver-
keerde lering oor die doop wat ek destyds 
deurgegee het. 

Die historiese agtergrond
Die uitstaande kenmerk van hierdie DVD is 
dat dit nie verval in allerhande argumente 
oor die doop nie. Dit bied bloot die feite 
van die historiese agtergrond waarin die 

doop in die Nuwe Testament beoefen is, 
en toon voorts hoe die mense gedoop is. 
Enigeen wat vrae oor die doop of hierdie 
getuienis het, is welkom om my te skakel 
by onderstaande nommer en ek sal graag 
daaroor gesels. 

NAAS LE ROUX is direkteur van Kerugma Produk-
sies, wat deur middel van multimedia-produksies die 
Evangelie versprei. www.kerugma.pro
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Ons moet leer om die Bybel te lees vanuit die oogpunt van 
die mense wat in die Bybelse tyd geleef het. Die skrywers 
het geskryf aan mense wat die kultuur verstaan het.

Hierdie DVD oor die 
doop, ‘Baptism In 
The Time Of Jesus’ 
deur dr. Randall 
Smith, is aanlyn 
beskikbaar by 
www.kerugma.pro 
of by Kerugma 
Produksies, by tel. 
086 1786 831


