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Vraag: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom?
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en
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.
Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy
wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek
Matteus 3:11
nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop
met die Heilige Gees en met vuur.
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en
Matteus 28:19
die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou
wat Ek julle beveel het.
Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar
Markus 16:16
hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.
En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my
gestuur het om met water te doop, Hy het aan my
2 Johannes 1:33
Daarby het Hy beloof
gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom
bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen
van julle gedoop word in die Naam van Jesus
Handelinge 2:38
Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die
gawe van die Heilige Gees ontvang.
Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus
gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus
saam met Hom begrawe deur die doop in die dood,
Romeine 6:3-4
sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur
die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe
lewe kan wandel.
En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan
dat ek net so seker met sy
en die doop van bekering tot vergifnis van sondes
bloed en Gees van die 3 Lukas 3:3
verkondig;
onreinheid van my siel, dit
Johannes het gekom en was besig om in die woestyn
is, van al my sondes, gewas
Markus 1:4
te doop en die doop van bekering tot vergifnis van
is
sondes te verkondig.

Antwoord: So: Christus het
die uitwendige waterbad 1 Matteus 28:19
ingestel.

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
Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer
het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek
is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal
julle met die Heilige Gees en met vuur doop.
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
Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered
word; wie nie glo nie, sal veroordeel word.
Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar God
wat my gestuur het om met water te doop, het vir
my gesê: ‘Die Een op wie jy die Gees sien kom en
bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.’
Toe antwoord Petrus hulle: "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.
Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus
gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is
ons immers saam met Hom in sy dood begrawe,
sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike
magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is,
ons ook so ‘n nuwe lewe kan lei.
Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en
verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en God sal
julle sondes vergewe.
Só het Johannes die Doper in die woestyn opgetree.
Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en
God sal julle sondes vergewe.

1 Petrus 3:21

Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered
waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie
word. Die doop is nie ‘n afwassing van die vuilheid
as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie,
van die liggaam nie, maar ‘n bede tot God om ‘n
maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete - deur
skoon gewete, en dit red julle op grond van die
die opstanding van Jesus Christus
opstanding van Jesus Christus.

as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem.

