
BANKBESONDERHEDE: 
Kompas Gemeente
Eerste Nasionale Bank
Rekeningnommer: 62609813846
Takkode: 250 655

kontantlose 
bydraes

Hoek van Ravel- en Abrahamstrate 
Mantevrede, Vanderbijlpark

016 004 0016 / navrae@kg.org.za

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.adobe.reader

https://apps.apple.com/za/app/adobe-acrobat-
reader-for-pdf/id469337564

p p

Dienste word aanlyn uitgesaai op Facebook en YouTube 
asook op IFM 102.2 en via klankstroom op www.ifmradio.co.za / www.kg.org.za

KONTAKPERSONE: PREDIKANTE:
Gemeentepredikant:
MARIUS MALAN - 082 804 0436
marius@kg.org.za

Gemeentebestuurder:
RIAAN PELSER - 082 775 7147
riaan@kg.org.za

Faktotum:
CLIFF STOPFORD - 082 820 8448
cliff@kg.org.za

12-13 jaar: CHANTÉ VILJOEN 
016 004 0016 I chante@kg.org.za

Vroue Berader: CHANTÉ KOTZÉ 
016 004 0016 I chantek@kg.org.za

13 - 18 jaar: TOMMIE ARPIN 
082 342 6245 I tommie@kg.org.za

19 - 31 jaar: JONATHAN MÜLLER 
064 658 6636 I jonathan@kg.org.za

32 – 42 jaar: EDOHAN BURGER 
084 570 0669 I edohan@kg.org.za

43 - 56 jaar: NICO VAN AS
082 973 3895 I nico@kg.org.za

57 jaar en ouer: KOOS JOOSTE
084 277 7770 I koos@kg.org.za

Datum: 17/07/2022Skrif:  
Romeine 6:4-6 PREEKNOTA

Romeine 6:4 (NLV) 4Deur die doop is ons saam met 
Hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En 
nou kan ons, net soos Christus wat deur ’n heerlike 
magsdaad van die Vader opgewek is, ook ’n totaal 
nuwe lewe leef. 

1. Hoekom is die doop vir ons vreemd?

Romeine 6:4-6 (NLV) 4Deur die doop is ons saam 
met Hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En 
nou kan ons, net soos Christus wat deur ’n heerlike 
magsdaad van die Vader opgewek is, ook ’n totaal 
nuwe lewe leef. 5Aangesien ons met Hom een geword 
het in sy dood, sal ons ook saam met Hom opgewek 
word tot ’n nuwe lewe. 6Ons weet dat ons ou, sondige 
self saam met Christus gekruisig is sodat die sonde 
se mag oor ons verbreek kan word en ons nie meer 
slawe van die sonde sal wees nie.

2. Hoekom het Jesus Homself laat doop?

Matteus 3:13-17 (NLV) 13Op ’n dag het Jesus van 
Galilea af by die Jordaanrivier aangekom om deur 
Johannes gedoop te word. 14Maar Johannes wou 
Hom keer. ”Ú behoort mý tog veel eerder te doop,” 
het hy gesê. ”Dit is ongehoord dat U nou na my 
toe kom!”15Maar Jesus het hom geantwoord: ”Wag 
nou! Ons moet God se wil juis op hierdie manier 
gehoorsaam.” Daarop het Johannes ingestem en 
Hom gedoop.16Ná Jesus se doop het Hy dadelik uit 
die water geklim. Net daar gaan die hemel toe vir 
Hom oop, en Hy sien hoe die Gees van God soos 
’n duif op Hom afdaal. 17Daar kom toe ’n stem uit die 
hemel wat sê: ”Hý is my geliefde Seun, ’n Kind so na 
my hart.”

a) Hoekom doop Johannes die doper mense?

b) Hoekom is Jesus gedoop?

Matteus 5:17 (NLV) 17”Julle moenie die rede vir 
my koms misverstaan nie. Ek het nie gekom om ’n 
streep deur die wet of die profete te trek nie. Ek het 
gekom om die ware bedoeling van God se wet te laat 
uitkom.”

3. Wat is die doel van die doop in jou lewe?

a) ’n Simbool van jou dood en opstanding.

Romeine 6:2-4 (NLV) 2Hoegenaamd nie! Ons is 
immers dood vir die sonde. Dis tog onmoontlik dat 
ons nog langer daarin kan voortlewe! 3Of het julle 
vergeet dat ons met ons doop een geword het met 
Christus Jesus en so saam met Hom gesterf het? 
4Deur die doop is ons saam met Hom begrawe as 
mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos 
Christus wat deur ’n heerlike magsdaad van die Vader 
opgewek is, ook ’n totaal nuwe lewe leef.

b) Omdat jy as ’n nuwe mens aan Jesus verbind 
word.

2 Korintiërs 5:17-18 (NLV) 17Daarom – iemand wat 
aan Christus verbind is, is ’n nuwe skepping. Die 
ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier! 18Hierdie 
hele nuwe werklikheid kom van God af, wat ons 
deur Christus met Homself versoen en aan ons die 
bediening van die versoening gegee het.

c) ’n Simbool dat jy deel is van Jesus se liggaam.

1 Korintiërs 12:13,27 (NLV)13Party van ons is Jode, 
ander Grieke, ander weer slawe en nog ander vry 
mense. Maar ons is almal gedoop sodat ons nou die 
een liggaam van Christus is. En ons is almal van die 
een Gees deurdrenk. ... 27Julle is Christus se liggaam 
en elkeen van julle is ’n noodsaaklike liggaamsdeel.

4. Wanneer is die regte tyd om gedoop te word?

a) Wanneer jy self Jesus aangeneem het.

Handelinge 8:35-38 (NLV) 35Filippus het toe by 
hierdie Skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus 
aan hom vertel. 36Op pad kom hulle by water aan, en 
die ontmande sê: ”Kyk, daar is water! Waarom kan ek 
nie gedoop word nie?” 38Hy het toe die wa laat stilhou, 
en hulle twee het in die water gegaan, en Filippus het 
hom gedoop.

b) Wanneer jy in jou hart die prikkeling en 
oortuiging het dat jy dit moet doen.

5. Waar begin ek…?

Matteus 28:19-20 (NLV) 19”Gaan dan, maak al die 
nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van 
die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 20Leer 
hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle 
opgedra het. En weet vir seker: Ek is vir altyd by julle, 
tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis.”

Romeine 10:9-13 (NLV) 9Want 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 verlos word. 

10Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek 
en as ons met ons mond bely, word ons verlos. 11Soos 
die Skrif sê: ”Wie in Hom glo, sal nie beskaamd staan 
nie.” 12Inderdaad! Dit maak geen verskil of jy ’n Jood 
of ’n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en Hy 
deel sy rykdomme uit aan almal wat Hom aanroep. 

13Want ”elkeen wat die Naam van die Here aanroep, 
sal verlos word”.
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