SONDAG: 27
VRAAG EN ANTWOORD: 74
Teks

Vraag: Moet die jong kinders ook gedoop word?
Antwoord: Ja, aangesien
hulle
net
soos
die
volwassenes in die verbond 1 Genesis 17:7
van God en sy gemeente
ingesluit is.

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou
nageslag ná jou in hulle geslagte as 'n ewige
verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou
nageslag ná jou.

"Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou en
jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ‘n blywende
verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van
jou nageslag.

Van my geboorte af is ek onder u sorg, van die begin
van my lewe af is U my God.
Maar luister nou, my dienaar Jakob, Israel wat Ek
uitverkies het: So sê die Here wat jou gemaak het,
Hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou
nou nog help: Moenie bang wees nie, my dienaar
Jesaja 44:1-3
Jakob, Jesurun wat Ek uitverkies het. Ek sal volop
Ook aan hulle word nie
water gee op die dorsland, strome op die droë grond.
minder
as
aan
die
Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op
volwassenes deur die bloed
jou nakomelinge.
2
Maar Jesus het gesê: "Laat staan die kindertjies en
van Christus die verlossing
Maar Jesus sê: Laat die kindertjies staan en
moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie,
van die sondes
Matteus 19:14
verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan
want die koninkryk van die hemel is juis vir mense
en die Heilige Gees wat die
sulkes behoort die koninkryk van die hemele.
soos hulle."
geloof werk, beloof nie.
want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en
want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn
sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul
en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy
Lukas 1:15
word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy
geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees.
moeder af.
Want die belofte kom julle toe en julle kinders en Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en
Handelinge 2:39 almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons
Hom sal roep.
God na Hom toe sal roep."
Psalm 22:11

Daarom moet hulle ook deur
die doop as teken van die
verbond in die Christelike
Handelinge
3
10:47
kerk ingelyf en van die
kinders van die ongelowiges
onderskei word.
So is dit in die Ou Verbond 4 Genesis 17:14

Aan U is ek oorgegee van die geboorte af; van die
skoot van my moeder af is U my God.
Maar luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek
uitverkies het! So sê die HERE, jou Maker en jou
Formeerder van die moederskoot af, wat jou help:
Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesúrun
wat Ek uitverkies het! Want Ek sal water giet op die
dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my
Gees op jou kroos giet en my seën op jou
nakomelinge.

Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, "Hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees
wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met
gedoop word nie?
water gedoop word?"

En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die Elke lid van die manlike geslag wat nie besny is nie,

deur die besnydenis gedoen

in die plek waarvan die
Kolossense
nuwe Verbond die doop 5
2:11-13
ingestel is

.

vlees van sy voorhuid besny is nie - dié siel moet uit moet van sy volksgenote afgesny word. Hy het my
sy volksgenote uitgeroei word: hy het my verbond verbond verbreek."
verbreek.
Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook
besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig
in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie
word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en
met hande verrig word nie, deur die liggaam van die
dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur
sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus,
van die mens. Dit het by die doop gebeur deurdat
omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop,
julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle
waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in
verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom
die werking van God wat Hom uit die dode opgewek
opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God
het. En julle, wat dood was deur die misdade en die
wat Hom uit die dood opgewek het. Julle was dood
onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met
deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige
Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade
natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle
vergeef het,
egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy
ons al ons sondes vergewe het.

