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Die Doop bly altyd aktueel. Hierdie unieke sakrament
word net een keer aan ’n mens bedien en bied lewenslank
aan ons troos en hoop. Deur die Doop word ons sigbaar
opgeneem in die kerk van Christus. Met die Doop begin die
opgewonde ouers se kerklike opvoeding van hul kinders.
Tog bly die Doop na al die eeue vir baie gelowiges ’n moeilike
aangeleentheid, en bestaan daar onder verskillende kerke
verskillende teologiese sienings oor die Doop, en ook
verskillende dooppraktyke. Dit skep verwarring en maak
doopkategese noodsaaklik. Maar watter materiaal is daar
vir predikante beskikbaar, en wat kan die doopouers met
hulle saamneem om hulle in die geloofsopvoeding van hul
kinders te help?
Hierdie Bybelkor-publikasie is werklik ’n ideale hulpmiddel
vir predikant en lidmaat. Dit kan sinvol gebruik word in
’n gesprek tussen ’n predikant en een ouerpaar, maar in
groter gemeentes kan dit ook konstruktief gebruik word
in ’n gesprek met twee of meer ouerpare. Die boek bevat
gespreksmateriaal vir vier gespreksessies, en dan ook
drie waardevolle bylaes oor Bybelonderrig vir kinders in
verskillende lewensfases, ’n Doopformulier (afkomstig
uit die NG Kerk se Handleiding vir die Erediens), en ’n
doopaansoek- en doopregistrasievorm.
Elke ouerpaar behoort ’n kopie van die boek te ontvang
wanneer hulle aanmeld om hul kind te laat doop. Hulle
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kan dan reeds die aansoek en registrasievorm agterin
die boek voltooi, wat verseker dat die gemeente se
skriba vir registrasie betyds die volledige inligting vir die
gemeenteregister het, en dit kan gebruik om voor die
doopgeleentheid ’n lidmaatboek vir die dopeling gereed
te kry.
Voorafgaande aan elk van die vier gespreksessies moet
die doopouers dan ’n paar eenvoudige tuisopdragte voltooi.
Hierdie tuisopdragte lei die doopouers om na te dink oor
die mense en gesin wat hulle wil wees, oor belangrike
Bybelgedeeltes, en oor die verhouding en verband tussen
God en ons. Tydens die gespreksessie self bespreek die
predikant en die ouers hierdie verskillende sake dan om
die betekenis van die Bybel vir die lewe van ’n ouer en ’n
gesin op ons situasie toe te pas.
Die temas van die vier gespreksessies is:
1. God en sy verbond (testament).
2. Wat beteken my doop?
3. Hoe laat ons reg geskied aan die betekenis van ons
kind se doop?
4. Hoe begelei ek my kind op die pad van geloofsgroei?
Die boek verduidelik die Reformatoriese verstaan van die
Doop baie duidelik. Geloof bewerk nie verlossing nie, maar
ontvang die verlossing wat Jesus bewerk het (bl 13). Dit
verduidelik die begrip verbond en die Doop as teken van

God se genade aan die hand van Bybelgedeeltes, grafiese
voorstellings, en parallelle voorbeelde uit ons leefwêreld.
Dit bespreek die verband tussen die besnydenis in die
Ou Testament en die doop in die Nuwe Testament, dit
benadruk dat die reddingsgebeure die teken van die doop
voorafgaan, en dit bespreek verskillende maniere van
doop aan die hand van Bybeltekste en ook die na-Bybelse
getuienis van die vroeë kerkvaders.
Terselfdertyd verval die boek nooit in ’n droë
beredenering van feite nie, maar prikkel dit deurentyd
tot opbouende gesprek en lei dit die doopouers om hul
opvoedingsverantwoordelikheid teenoor hul kinders ernstig
op te neem. Daarom bevat die boek ook besprekings
oor vier verhoudings wat vir ouerskap belangrik is: die
verhouding met God, die verhouding met my lewensmaat,
die verhouding met my steunstelsel en geloofsgroep, en
die verhouding met myself.
Die laaste gespreksessie word gewy aan begeleiding
van die kind soos hy of sy groter word. Dit bevat bondige
inligting oor ’n kind se fisiese, verstandelike, sosiale en
geestelike ontwikkeling van 0 tot 3 jaar, van 4 tot 5, van
6 tot 8, 9 tot 11 en 12 tot 14 jaar. Die bedoeling daarvan

is om die ouers nou reeds te begin voorberei op die
verskillende maniere waarop hulle hul kinders, soos hulle
grootword, kan begelei om die Bybel te leer ken en self
kerklik meelewend te word. Op hierdie manier kan ouers
by hul kinders inskerp dat God oral en altyd by hulle is.
Uiteindelik lei al hierdie gespreksessies tot ’n gesprek oor
die inhoud van die Doopformulier self. Sodoende help
die boek om te verseker dat doopouers presies verstaan
waaroor die Doop gaan, wat tydens die doopseremonie
gebeur, en hoe hulle hul doopbelofte prakties kan gaan
toepas wanneer hul kinders grootword. Ek kan hierdie
boek ten sterkste aanbeveel vir elke gemeente, predikant
en ouerpaar.
Bybel-Media het ook ’n ander boekie oor die Doop
beskikbaar, Met jou doop, deur Carrie Steenwyk en John
Witvliet. Hierdie boekie is op die kleuter self gerig, en wil by
wyse van kort teks en kleurvolle illustrasies op dik, harde
kartonbladsye vir die kleuter vertel wat die betekenis van
die Doop is. Die teks is ’n vry vertaling van die Franse
Gereformeerde doopliturgie, en vertel kortliks die verhaal
van Jesus se geboorte, lewe, sterwe, opstanding en
hemelvaart.
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