34 ARTIKEL 34: DIE HEILIGE
HEILIGE DOOP
Teks
Belydenis
Ons glo en bely dat Jesus
Christus, wat die einde van 1 Romeine 10:4
die wet is,
deur sy bloed te stort 'n
einde gemaak het aan elke
ander bloedvergieting wat 'n
mens tot versoening of tot
voldoening van sondes sou
kan of wil aanwend. Hy het 2 Kolossense 2:11
die besnydenis, wat met
bloed gepaard gegaan het,
afgeskaf en in die plek
daarvan die sakrament van
die doop ingestel.

Deur die doop word ons in
Eksodus 12:48
die kerk van God opgeneem
en van alle ongelowiges en
3
vreemde
godsdienste
afgesonder om heeltemal sy
eiendom te wees
1 Petrus 2:9

1933/53-vertaling

1983/91 vertaling

Want Christus is die einde van die wet tot Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen
geregtigheid vir elkeen wat glo.
wat glo, vrygespreek kan word.

Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook
in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig
met hande verrig word nie, deur die liggaam van die word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en
sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus
dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur
van die mens.

En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van
die HERE die pasga wil vier, moet by hom almal wat
manlik is, besny word; en dan mag hy nader kom om
dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die land wees.
Maar géén onbesnedene mag daarvan eet nie.
Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike
priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom
verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat
julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare
lig,

Die vreemdeling wat jou beskerming geniet en die
paasfees van die Here wil vier, moet besny word, hy
en al die mans en seuns by hom. Dan eers is hy soos
‘n gebore Israeliet en kan hy daaraan deelneem.
Iemand wat nie besny is nie, mag nie daarvan eet
nie.
Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike
priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die
eiendomsvolk van God, die volk wat die
verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle
uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

en sy merkteken en vaandel
te dra. Dit dien vir ons tot 'n
getuienis dat Hy ewig ons
God en genadige Vader sal
wees. Daarom het Hy ons
4 Matteus 28:19
beveel om almal wat sy
eiendom is, net met gewone
water in die Naam van die
Vader en die Seun en die
heilige Gees te doop.
Hy toon ons daarmee dat,
soos die water die vuilheid
Matteus 3:11
van die liggaam afwas as dit
oor ons gegiet word en soos
die water op die liggaam van
die dopeling gesien word
5
wanneer
dit
daarop
1
Korintiërs
gesprinkel
word,
so
12:13
bewerkstellig die bloed van
Christus deur die Heilige
Gees dieselfde inwendig in
die siel:
dit besprinkel die siel en
Handelinge
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22:16
reinig dit van sy sondes

Hebreërs 9:14

1 Johannes 1:7

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en
dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en
die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou
die Seun en die Heilige Gees
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
nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop
met die Heilige Gees en met vuur.

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.

Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons
Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een
almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of
liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of
Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees
vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.
deurdrenk.

En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop
En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou
en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die
sondes afwas nadat jy sy Naam aangeroep het.’
Here aanroep.
Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons
hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat
gewete bevry van die las van dade wat tot die dood
Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet
lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor
geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om
het Christus immers Homself as volkome offer deur
die lewende God te dien.
die ewige Gees aan God geoffer.
Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het
dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en
van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke
sonde.
sonde.

Openbaring 1:5

en van Jesus Christus, die getroue getuie, die
eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die
konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad
het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed

en laat ons, wat kinders van
die toorn is, as kinders van 7 Titus 3:5
God weergebore word.

nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons
gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy
ons gered deur die bad van die wedergeboorte en
die vernuwing deur die Heilige Gees

Dit gebeur nie deur die
8 1 Petrus 3:21
uitwendige water nie

waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie
as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie,
maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete - deur
die opstanding van Jesus Christus

Romeine 6:3

maar
wel
met
die
1 Petrus 1:2
besprinkeling
met
die
9
kosbare bloed van die Seun
van God,
1 Petrus 2:24

ons Rooisee

Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus
gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader,
in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid
en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus:
Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!
wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout
gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir
die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle
genees is.

Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet
nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal
deur die see deurgegaan het, en almal in Moses
1 1
Korintiërs gedoop is in die wolk en in die see, en almal
dieselfde geestelike spys geëet het, en almal
0 10:1-4
dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het
gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die
rots was Christus.

van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die
eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser
oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het
Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos
Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir
ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy
eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die
wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die
Heilige Gees wat nuwe lewe gee.
Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered
word. Die doop is nie ‘n afwassing van die vuilheid
van die liggaam nie, maar ‘n bede tot God om ‘n
skoon gewete, en dit red julle op grond van die
opstanding van Jesus Christus.
Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus
gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy
julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan
Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met
die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle
genade en vrede in oorvloed wees!
Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis
gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan
ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God.
Deur sy wonde is julle genees.
Broers, ek wil julle daaraan herinner dat ons
voorvaders almal onder die beskerming van die wolk
was en almal veilig deur die see gegaan het. Omdat
hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die
wolk en in die see gedoop. Almal het dieselfde
geestelike voedsel geëet, en almal het dieselfde
geestelike drank gedrink: hulle het gedrink uit ‘n
geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die
rots was Christus.

waardeur ons moet trek om aan die slawerny van Farao, dit wil sê die duiwel, te ontkom en in die geestelike land Kanaän in te gaan.
Die bedienaars gee ons van hulle kant dus met die sakrament wat sigbaar is, maar die Here gee wat met die sakramente aangedui word, naamlik die
onsigbare genadegawes:

En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat
afwas, maar julle is geheilig, maar julle is
Hy was ons siel, suiwer en
1 Korintiërs 6:11
1
geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur
reinig dit van alle vuilheid en
1
die Gees van onse God.
ongeregtigheid;
om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die
Efesiërs 5:26
waterbad deur die woord,
Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in
Hy maak ons hart nuut en
die dood, sodat net soos Christus uit die dode
vul dit met alle vertroosting;
Romeine 6:4
opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons
Hy gee ons egter sekerheid
1
ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.
van sy Vaderlike goedheid; 2
Hy beklee ons met die nuwe
want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle
Galasiërs 3:27
mens en ontklee ons van die
met Christus beklee.

ou mens en al sy werke.

En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle
sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek
in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die
Gees van ons God.
Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat
Hy dit met die water en die woord gereinig het,
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.
want julle almal wat deur die doop met Christus
verenig is, het nou deel van Christus geword.

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en
Ons glo daarom dat iemand
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en
wat tot die ewige lewe wil 1 Matteus 28:19
dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en
die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou
die Seun en die Heilige Gees
kom, slegs een maal gedoop 3
wat Ek julle beveel het.
moet word
Efesiërs 4:5
een Here, een geloof een doop
Daar is net één Here, één geloof, één doop,
sonder om dit ooit te herhaal, want ons kan tog ook nie twee maal gebore word nie.
Hierdie doop is nie alleen nuttig solank die water op ons is en ons dit ontvang nie, maar ook vir ons hele lewe.
Daarom verwerp ons die dwaling van die Wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle een maal ontvang het nie en wat bowendien
ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies veroordeel.
Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou
nageslag: elke lid van die manlike geslag onder julle
moet besny word. Julle moet besny word aan die
voorhuid. Dit is die verbondsteken tussen My en
julle: elke seun onder julle van ag dae oud moet
besny word. Dit geld vir elke lid van die manlike
geslag onder julle: al julle nageslagte en ook elke
slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en die
slawe wat van ‘n vreemde met geld gekoop word,
wat nie jou afstammeling is nie.
Maar Jesus het gesê: "Laat staan die kindertjies en
Maar Jesus sê: Laat die kindertjies staan en
moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie,
verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan
want die koninkryk van die hemel is juis vir mense
sulkes behoort die koninkryk van die hemele.
soos hulle."

Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en
Ons glo daarenteen dat ons
julle en jou nageslag ná jou: Al wat manlik onder
hulle behoort te doop en
julle is, moet besny word - julle moet aan die vlees
met die teken van die
van julle voorhuid besny word, en dit sal 'n teken
verbond te beseël, net soos 1 Genesis 17:10wees van die verbond tussen My en julle. ‘n Seuntjie
die kindertjies in Israel 4 12
van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat
kragtens dieselfde beloftes
manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore
besny is as wat aan ons
is, en die wat van enige vreemdeling met geld
kinders gemaak is.
gekoop is, wat nie van jou geslag is nie —

Matteus 19:14

Handelinge
2:38-39

En, waarlik, Christus het sy
bloed nie minder vir die
reiniging van die gelowiges
se kindertjies as vir die
volwassenes vergiet nie.
Daarom behoort hulle die
teken en die sakrament te
ontvang van wat Christus vir
hulle gedoen het, soos die
Here in die wet beveel het
om hulle kort na die
geboorte deel te laat hê aan
die sakrament van die lyding
en sterwe van Christus deur
vir hulle 'n lam te offer, wat
'n sakramentele heenwysing
na Jesus was.
Buitendien doen die doop
aan ons kindertjies dieselfde
as wat die besnydenis aan
die Joodse volk gedoen het;
dit is die rede waarom die
heilige Paulus die doop die
besnydenis deur Christus
noem.

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen
van julle gedoop word in die Naam van Jesus
Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die
gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte
kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver
is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.

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. Wat God belowe
het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat
daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom
toe sal roep."

Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die
Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou,
band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou
en die ongelowige vrou is geheilig deur die man;
1
1 Korintiërs 7:14
is by God aanneemlik deur die band met die
5
want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou
gelowige man. Anders sou julle kinders heidene
is hulle heilig.
wees, maar nou behoort hulle aan God.

Levitikus 12:6

En as die dae van haar reiniging in die geval van 'n
seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaaroud lam as
brandoffer en 'n jong duif of tortelduif as sondoffer
bring na die ingang van die tent van samekoms, na
die priester toe

As sy in die geval van ‘n seun of dogter die bepaalde
aantal dae gewag het, moet sy ‘n jaaroud lam as
brandoffer en ‘n tortelduif of enige ander duif as
sondeoffer neem na die priester toe wat diens doen
by die ingang van die tent van ontmoeting.

Johannes 1:29

Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe
kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die kom. Hy sê toe: "Dáár is die Lam van God wat die
sonde van die wêreld wegneem!
sonde van die wêreld wegneem!

1
6

1
Kolossense 2:11
7

Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook
in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig
met hande verrig word nie, deur die liggaam van die word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en
sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus
dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur
van die mens.

