
In Christus se dood en opstanding ingedoop  
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Op die sesde Sondag na Trinitatis vier ons ons doop. Ons dink na oor die betekenis 
daarvan dat ons gedoop is in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Wat het 
daar gebeur dié dag toe ons gedoop is? Hoe raak dit wat dáár gebeur het ons lewe hier, 
elke dag? Het dit regtig enige betekenis?  

Vir Martin Luther het die doop baie sentraal gestaan in sy hele teologie. Die hele 
evangelie, die goeie nuus van genade in Christus, die verlossing, al die beloftes van die 
Bybel – dit het ons in die doop ontvang. Dáár het ons nuwe mense geword, het die 
sondeslawerny en die dood hul houvas op ons verloor. Daar by ons doop het ons ‘n 
nuwe lewe, ‘n nuwe identiteit gekry. In die doop het God Drie-enig dit alles aan ons 
kom skenk, kom toesê. Daarom was dit vir Luther so geweldig troosryk dat hy gedoop 
is, het hy homself telkens daaraan herinner. Wanneer hy aanvegtinge ervaar, 
swaarmoedig of beangs geword het, gevoel het die bose kry die oorhand oor hom, het 
Luther hom daarteen verweer met: ek is gedoop, onherroeplik, dit is my troos!  

Ons doop was meer as net ‘n simboliese handeling, ‘n teken. Dit was meer as blote 
water. Daar het inderdaad iets gebeur met ons toe ons gedoop is, iets om ons aan te 



verwonder, iets waarin daar vir ons diepe troos is. Want was dit dan nie God Drie-enig 
self, die Vader, Seun en Gees, wat sy Naam aan ons s’n kom koppel het nie? Was die 
nie die Drie-enige God wat daar aan ons ‘n belofte kom maak het nie?  

Toe die Woord van God bykom om die inhoud van die doop te verduidelik, en ons dit 
deur die geloof aanvaar, toe skielik het die doop ‘n geweldige betekenis gekry, het daar 
iets wonderbaarliks gebeur, wat vandag nog vir ons tot diepe troos is – het Luther 
geskryf.    

Wat het dan daar by die doop gebeur? 

1. Dáár by die doop is ons in Christus se dood ingedoop.  

Paulus sê hier: ons ou sondige mens, die mens wat nog slaaf is van die sonde, wat onder 
heerskappy van die sondige begeertes staan, is letterlik in die doopwater verdrink, 
doodgemaak. Paulus gebruik veral die bekende beeld van slawerny om dit te 
verduidelik. In daardie tyd in Rome was slawerny erg. Slawe is deur hulle eienaars 
besit. Eienaars kon enigiets met hulle slawe doen: hulle onmenslik laat swaarkry, hulle 
hiet en gebied, hulle kastreer, hulle vermink, hulle misbruik soos diere, hulle is 
verkoop of doodgemaak na hartelus – slawe was geheel en al onder die heerskappy van 
hulle eienaars. Hulle het absoluut geen vryheid gehad nie. Netso, sê Paulus, is die ou 
mens wat nog onder die heerskappy van die eie wet en die sonde staan. Ons is slawe 
van die boosheid in ons self en ander.  

Maar daar by die doop is hierdie onvrye slaaf doodgemaak – verdrink. Dis asof hy of 
sy saam met Christus gekruisig is, deel geword het van Christus Jesus se sterwe. Die 
doop was ‘n daad van moord – so sterk word dit hier gestel. Moord op die ou mens wat 
nog slaaf van die sonde was.  

 

2. Maar daar het ook ‘n tweede ding by ons doop gebeur. ‘n Nuwe mens, met ‘n 
heel nuwe identiteit, het weer opgestaan uit die doopwater.   

Om ‘n slaaf vry te maak, moes die ou identiteit van slaaf-wees eers vernietig word, 
sodat hy of sy ‘n nuwe identiteit kry, ‘n nuwe lewe, ‘n bevryde bestaan. Ook dit het by 
die doop gebeur. Want die doop het ons nie net in Christus se dood ingelyf nie, maar 
ook in sy opstanding. Dáár by ons doop het ons ‘n nuwe identiteit gekry, ‘n nuwe lewe 
– nou nie meer slaaf nie, maar kind van God, erfgenaam van al die beloftes van God in 
die Bybel. Daar het God in ons gewerk met dieselfde wonderbaarlike krag waarmee 
Christus opgewek is uit die doop, en aan ons ‘n nuwe lewe gegee – ‘n nuwe lewe wat 
ons nou reeds, hier op aarde, kan lewe.   

Dink net: dit het alles by ons doop met ons gebeur. God Drie-enig het sy naam 
onderaan die gebeure kom teken: in die Naam van die Vader, die Seun, en die Heilige 
Gees, het Hy langs ons naam kom skryf. Daar by die doop het God ons op die naam 
kom roep: moenie bang wees nie, jy is myne – so lui ons week-spreuk.   

En omdat dit God is wat homself eenmaal aan ons kom verbind het, eenmaal die 
beloftes in die doop aan ons km skenk het, hoef ons nie die doop weer te herhaal nie. 
Dit staan eenmaal vas, onherroeplik.  

3. Maar nou sê Paulus, en ook Luther, nou moet ons elke dag weer vanuit 
hierdie gebeure by die doop leer lewe.  



Ons moet onsself telkens weer herinner daaraan dat ons gedoop is. Ons moet 
terugdink aan wat daar gebeur het. Ons moet dit telkens weer toe-eien, dit vier, toelaat 
dat dit ons troos en ons lewe nuut maak.  

Wie eenmaal vanuit die slawerny bevry is, sal tog nie weer kies om na daardie 
heerskappy terug te keer nie. Nee, dankbaar sal ons elke dag die lewe van genade en 
bevryding uit God se hand aanvaar, dit glo, die leef. Dan het die sonde en dood nie 
meer heerskappy oor ons nou – hoe hard die bose ook al probeer om houvas oor ons 
te kry. Ons is dan dood vir die sonde, ons staan onder ‘n nuwe heerskappy – 
vrygemaakte kinders van God, begenadigdes.   

Om in hierdie nuwe lewe te leef, om hierdie vryheid te bly beleef, om onsself teen die 
bose te verweer, om egte troos te vind, moet ons onsself en mekaar baie meer daaraan 
herinner dat ons eenmaal gedoop is. Ons vergeet soms heeltemal daarvan.  

Wanneer die aanvegtinge kom, die depressie, die verleidinge, die hopeloosheid wat 
ons wil verswelg, die vrees wat ons beetpak, die twyfel, die kommer oor die toekoms, 
of oor ons kinders, dan moet ons onthou: ons is gedoop. God het belowe om ons God 
te wees. Hy sal sorg. Ons kan hardop sê of sing: dit is my troos dat ek en my geliefdes 
gedoop is.  

Miskien moet ons meer maak om mekaar in die erediens daaraan te herinner dat ons 
gedoop is. Veral ook in ‘n gemeente soos ons s’n waar daar amper nooit meer iemand 
gedoop word nie. Miskien moet die doopvont meer prominent wees as ‘n teken wat 
ons laat onthou? Moet ons mekaar doelbewus herinner aan die sakrament van die 
doop. Miskien moet ons by geleentheid ons doop konkreet vier. Hierdie Sondag in die 
kerkjaar bied ‘n gulde geleentheid.    

 

 

   

 

 


