
Doopdiens by NGK Linden op Sondag 22 Mei 2016. 

(Doop van Nelize Danne Ferreira – Doopouers: Johan en Jacorié Ferreira  

Oupa Evelyn en Ouma Mariaan Ferreira se kleinkind.) 

Familietyd: 

Ons is familie van mekaar deur die Here se genade. Ons is ‘n geloofsfamilie wat aan 

mekaar gegee is binne die gemeente as die groot geestelike gesin. Is ons opgewonde oor 

mekaar, soos ‘n gewone klein gesin oor mekaar opgewonde is? Jesus maak ons familie. 

Die doopouers vertel dat hul so graag foto’s neem van hul nuwe baba. Ek wonder hoeveel 

mense kan onthou van die gesukkel met foto’s, wat voor die digitale era die norm was. 

As jy ‘n mik en druk het, was die gehalte nie so goed nie, maar jy kon darem die foto 

agterna benut. En as jy ‘n beter kamera gehad het, was dit ‘n gestoei om die F-stop en 

beligting-spoed kombinasie reg te kry. Boonop moesjy die 24 of 32 skyfie rolletjie film 

eers vol neem, voordat dit onwikkel kon word. Daarna die gespanne afwagting om te sien 

of die film iets méér op het as net wit, foutief beligte skyfies. 

Met die digitale kamera’s, veral van die selfone, is daar outomatiese fokus aksie. En as 

jy ‘n bondel mense met ‘n besige agtergrond afneem, fokus dit op die gesigte van mense 

om ‘n goeie, album-gehalte foto te neem. Dit neem selfs 5 foto’s direk opeenvolgend en 

stel daaruit een goeie gehalte foto saam! Geen wonder die doopouers het al 3,000 foto’s 

van die 1ste 3 weke van hul baba nie! As die fokus reg is, is die skep van onthou-

materiaal ‘n plesier. Dan is die volmaak van ‘n album niks. 

Die Here roep ons ook op om ons geestelike fokus vir die lewe regte kry, sodat ook ons 

die regte album-“foto’s” vir ons kinders kan voorhou. Met die regte fokus kan ons die 

mooiste tye saam met die Here onthou en aan ons kinders deurgee.. 

Wat binne is, kom uit as dit gestamp word: 

Hudson Taylor was ’n sendeling in China.  Dit word vertel dat elke keer as hy hoor van 

iemand wat ook daar wou gaan sendingwerk doen, het hy iewers tee saam met hulle gaan 

drink.  Gedurende die tee drinkery het hy blykbaar die koppie gestamp en die tee het 

op die tafel gespat. 

“Wat het uit die koppie gekom?” wou hy weet.   

Die kandidaat het altyd verbaas oor die vraag geantwoord:  “Tee, natuurlik!” 

Taylor sou dan aangaan:  “Wat waar is van hierdie teekoppie, is waar van jou lewe: wat 

binne is, kom uit as dit gestamp word.” Wat sal uitkom as jy in hierdie omgewing die 

stampe van ‘n ateïstiese regering en omgewing moet verduur…? 

Die meeste van ons kan nogal baie nice mense wees - solank niks teen ons stamp nie! 



Maar wanneer die stampe kom, wat kom dan uit?  Hopelik Jesus-dinge! 

Lied 245:1-3 Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het. 

Lees die Woord: Deuteronomium 6:4-9 / Filippense 4:1-4-9 / Kolossense 3:1-2. 

Deuteronomium 6:4-9  Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.  (5)  Daarom 

moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou 

krag.  (6)  En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;  (7)  en jy 

moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en 

as jy gaan lê en as jy opstaan.  (8)  Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit 

moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees.  (9)  En jy moet dit op die deurposte van 

jou huis en op jou poorte skrywe. 

Kolossense 3:1-2   As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo 

waar Christus is en aan die regterhand van God sit.  (2)  Bedink die dinge wat daarbo is, 

nie wat op die aarde is nie. 

Filippense 4 Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het 

julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. 

Die Christelike lewenswandel 

2Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. 

3Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het 

saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Klemens ook en my 

ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. 

4Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! 5Wees inskiklik teenoor alle mense. 

Die Here is naby. 6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes 

deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En die vrede van God wat 

alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus 

Jesus. 

(FOKUSTEKS:) 8Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, 

alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is—watter deug of 

lofwaardige saak daar ook mag wees—daarop moet julle julle gedagtes rig. 9En wat julle 

van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat 

vrede gee, sal by julle wees. 

Descartes se beroemde aanhaling:   

“Ek dink, daarom is ek!” 

Dit wat ek dink, bepaal hoe ek optree... 

Jy kan nie een ding dink en iets anders ervaar nie! Jy kan nie krities oor jou 



huweliksmaat dink, selfs as jy glo dit is geregverdig, en dan egte intimiteit ervaar nie!  

Jy kan nie negatief dink en positief leef nie; net so min as wat jy appel saadjies kan 

plant en verwag om lemoene te oes nie! 

Navorsers beweer dat ons ongeveer 70% van ons “wakker”deel van die dag deurgebring 

word deur een of ander vorm van kommunikasie. Jy praat tussen 150-200 woorde per 

minuut! (Hul ken duidelik nie mý vrou wanneer sy kwaad is nie!  ) (Terloops, die 

gemiddelde persoon het ± 50 000 gedagtes per dag!) 

Maar navorsing sê ons “praat met onsself” egter teen baie meer woorde per minuut as 

dit!  En hierdie innerlike gesprek word nooit afgeskakel nie- daarom vorm hierdie self 

praat-denke wie jy is. 

Geen gedagtes is neutraal nie. 

As jy negatiewe gedagtes dink, sal jy negatief optree.  Ons lewe in moeilike tye. Dit kan 

niemand ontken nie. Ondeurdagte politieke opmerkings en afdankings en binnegevegte in 

die regering het ‘n dramatiese invloed op elkeen se ekonomiese oorlewing! Dit is soms 

moeilik om positief en hoopvol te bly. 

Rig julle gedagtes op die dinge daarbo 

Kolossense 3 en Deut. 6:4-9 wil ons juis help om staande te bly te midde van sulke 

stormagtige tye. En Paulus help nog meer juis met sy Filippense 4:8 as lewensbeginsel. 

Paulus se ‘4:8-beginsel’ kan ons help.  Hy sit in die tronk in Rome – sy omstandighede is 

aaklig.  Hy wag op sy dood, hy skryf aan mense wat vervolg word vir hulle geloof – net 

soos hy ook destyds in Filippi vervolg is! 

Beginsel 4:8 uitgespel: 

alles wat waar is, alles wat edel is,  

alles wat reg is, alles wat rein is,  

alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is 

—watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees— 

daarop moet julle julle gedagtes rig. 

Dink-lys i.p.v. Doen-lys 

Paulus gee vir ons ’n dink-lys in plaas van ’n doen-lys. Bedink die dinge waar Christus is 

en kry ‘n nuwe fokus vir jou lewe. Wanneer ons soek vir die plekke waar God se karakter 

gesien word, word ons herinner aan Sy teenwoordigheid in ons lewe en ervaar ons seën! 

En denke gaan altyd met emosies gepaard – bepaal as’t ware meeste van ons emosies. 

Maar wat maak ons met die negatiewe emosies wat ons dikwels ervaar? Hou jy jou 

negatiewe emosies binne of spreek jy dit uit? Wanneer jy negatiewe emosies het, het jy 



’n paar basiese keuses: 

1. jy kan dit onderdruk, deur dit in jou binnekant begrawe te hou  

-  maar dan maak dit jou uiteindelik siek! 

2. Of jy kan jou negatiwiteit uitdruk aan die mense die naaste aan jouself  

- en dan maak jy hulle “siek” in die kort termyn. 

Hoe lyk jou emosionele gereedskapskis? 

Baie mense dink dis die enigste opsies (maw onderdrukking en uiting gee of verwoord is 

die enigste gereedskap in die emosionele gereedskapkas). Dis dan soos die ou 

spreekwoord sê: “If the only tool you have is a hammer, then everything starts to look 

like a nail!!”. 

Bybelse, Konstruktiewe 4:8-denke: 

Jy blus die negatiewe vuur in jou gedagtes deur positiewe konstruktiewe ‘4:8-denke’. 

Die wetenskap bevestig met enkele “wette” die Bybelse Boodskap wat al vir milenia 

staan oor die regte positiewe fokus van konstruktiewe denke: 

1. Wet van Aandag 

Dit is die ‘Fil 4:8-beginsel’ in ’n neutedop: Waarop ook al jy jou gedagtes vestig, dit 

word meer en meer prominent in jou gedagtes!  Hoe meer jy positiewe goed oor jou 

eggenoot dink, hoe meer begin jy positief teenoor haar optree! 

Hoe meer jy begin dink oor God se beloftes, hoe meer begin jy daaruit lewe! 

Jy “voel” altyd waarop jy fokus! Hou op om te praat net oor dit wat verkeerd is in ons 

land, met ons gemeente, met jou huwelik, met jou kinders, met jou ouers... fokus op 

God-goed, want Hy is immers nie dood nie! 

2. Wet van Uitruiling 

Jy kan ’n negatiewe gedagte uit die pad skop deur (vervang met) ’n positiewe 

gedagte.  Neem gholf as  voorbeeld.  As jy vir jouself sê, ek gaan nie in die sandgat 

slaan nie... dan fokus jy op... die sandgat!  Nee, dink eerder aan iets heeltemal anders – 

fokus op die setperk!  

As jou eggenoot jou irriteer oor klein goedjies, fokus op die dinge waarvan sy hou, op 

haar sterkpunte... As jou tiener kinders se rebelsheid en ondankbaarheid onuithoudbaar 

raak, fokus op die mooi foto’s wat jy voorheen geneem het en wat jou help om te onthou 

hoe lief jy hulle het en waarom jy vir hulle lief is… 

Fokus dan juis op alles wat WAAR is, Alles wat  EDEL is, Alles wat REG is, Alles wat 

REIN is, Alles wat MOOI is, Alles wat PRYSENSWAARDIG (gracious) is. 



3. Wet van Omkeerbaarheid 

Psigo-analiste sê: “Fake it till it becomes real”  (Fake it ‘till you make it)”, want jou brein 

ken nie die verskil tussen wat werklik is, en dit wat jy dink nie. Wat jy dink is realiteit 

vir jou brein.  

Dink jy jy is dom of siek, tree jou brein daarvolgens op. Jy kan nie die “blok” in jou 

denke breek nie. Jy word fisies siek – al is jy nie werklik siek nie – ippikonners / psigo-

somaties. Dis hoe fobies ook werk: Jy dink jy is benoud oor die klein spasies in die 

hysbak en dan hol jou vrees emosies met jou weg as jy in ‘n hysbak klim. 

Rol van emosie: 

“86% of  the word emotion is motion.” Die grootste deel van emosie gaan oor die aksie 

wat dit tot gevolg het. As ek woedend is, doen ek lelike dinge. 

Die raad is dus: “Act your way into new ways of thinking”. Fokus jou GEDAGTES op iets 

nuut en jou gevoelens sal dit volg. Daarom kan jy eendag opstaan aan die verkeerde kant 

van die bed en dan “verloor jy dit” as die hond die koerant stukkend byt as hy dit vir jou 

aandra. En net die volgende dag klim jy met ‘n lied in die hart uit die bed en dan maak 

die hond se nat bek op die koerant nie saak nie. Dis dan “so oulik” van hom. 

Statistieke wil dat waar families huwelikke onderling reël, daar ‘n merkbaar kleiner 

egskeiding syfer is as by huwelikke waar “verliefdes self kies”. 

Voel soos God wil 

Waarheen beweeg jy as jou emosionele gereedskapskas nie meer die situasie kan 

hanteer nie? Begin optree soos jyself wil voel, of kan jy optree soos God wil hê jy moet 

voel... Sien jy kans om eerder saam met God te waag, as om aan jouself uitgelewer te 

wees? 

“Ek is bang... (vir verandering!) - maar Hy belowe in Sy Woord-wees sterk en vol moed, 

want Ek is by jou!!! (Matteus 28:20). 

Die gevolge van Positiewe denke 

FLIEKS: David McClellan, ’n sielkundige by Harvard Universiteit, het ’n studie gedoen 

met interessante implikasies. Hy het ’n groep studente ’n film oor Moeder Teresa laat 

kyk terwyl hy hulle liggame se produsering van teenliggaampies gemonitor het. 

Teenliggaampies help ons om infeksie te beveg. 

Hy ontdek toe dat terwyl die studente hierdie opbouende fliek gekyk het, hulle 

teenliggaampie vlak ongelooflik gestyg het - selfs hulle wat nie van Moeder Teresa 

gehou het nie. Toe wys hy vir hulle ’n fliek oor Attila the Hun (geweldadige moord en 

sinnelose oorlog-fliek) en hierdie keer het hulle teenliggaampies se vlakke gedaal. 



Die implikasies is duidelik: die dinge waarop ons fokus, affekteer die manier hoe 

ons voel én hoe gesond ons leef... fokus dus op die positiewe of soek vir die goeie en 

dit affekteer jou hele menswees! 

Kerkvader Augustinus: 

Ons lewe in uitdagende tye, sit die 4:8 bril op en kyk daarmee na ons tye en dit 

verander jou ingesteldheid op die lewe... Augustinus het eeue gelede gesê:  “Slegte tye, 

harde tye, dis wat mense aanhou sê, maar laat ons goed doen, en tye sal goed wees. Ons 

is die tye: soos ons is, so is die tye!” 

Fokus op die régte goed: 

Maar die 4:8-beginsel daag jou uit, help jou om die kollig op die regte goed in jou lewe 

te plaas, jou denke te marineer in God-dinge. 

Pas hierdie 4:8 vrae op jou lewe toe: Wat is die 5 dinge wat waar, edel, reg, rein, mooi 

en prysenswaardig: 

1. in jou lewe is? 

2. waarvoor jy dankbaar is? 

3. in jou lewe is? Wat jy al bereik het? 

4. waarvoor jy dankbaar is? 

5. wat jy aan jou kinders kan oordra? 

Rom 12:21 vra juis hoe lyk die fokus van ons lewens met ‘n stelling: “Laat jou nie deur die 

kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.” Hoe lyk die vrug van die fokus 

dus wat vanaf die grootouers aan hul kinders deurgegee is, wat vandag hier ‘n baba ten 

doop bring. En watter fokus wat hierdie doopouers aan hul baba gaan oordra? 

Die verbondsdoop dien as (her-)fokus: 

Sal die verbondsdoop hul inspireer om te weet dat die doop wat aan hul kindjie bedien 

word, deur die troue en ewige Verbondsgod vir hulle almal gegéé word – sonder dat hulle 

dit hoef te verdien? Dis so belangrik dat die doop altyd binne die gemeentelike verband 

plaasvind – binne die Liggaam van Christus – binne die geloofsgesin in die breë. 

Die bekende spreuk sê: “It takes a village to raise a child”. En hier is die rol van ‘n 

gesonde geloofsgemeenskap soveel belangriker. Waarop fokus die gemeente en die 

afsonderlike lede? Die heel geloofsgemeenskap dra by tot die medevorming van die 

geloofslewens van ons dopelinge, naas die voorbeeld en mentorskap van hul ouers. 

Die wetenskap bewys dat mense wat in kore sing, gesonder en gelukkiger is vanweë die 

afskeiding van die “goedvoel-hormoon”. Prediker sê dat ‘n driedubbele tou nie maklik 

breek nie. Die sinergisme van die groep se resultate en bronne is veel meer as die aantal 



lede in die groep. Die doop help ons juis fokus om te weet dat die doop uitsluitlik gaan 

oor Jesus, die Christus. Sy versoeningsdood en oorwinning oor die dood maak dat die 

doop nie ‘n leë handeling is nie. Sy offer kom ons as mens ten goede, maar as ons dit nie 

aanvaar nie is dit ons ten kwade. 

Die doop is dan juis die teken van God se genade. As teken is dit ‘n onderwysing. ‘n Rig 

van ons denke. Die doop is ook ‘n seël, ‘n waarborg dat ons skoongewas is deur Jesus se 

bloedoffer. Die doop is ‘n aksie van God, waarby ons passief is en Sy genade toesegging 

ontvang. As ons nie later vertel word van ons doop nie, weet ons nie eens daarvan nie – 

maar God se beloftes aan ons bly steeds ten spyte van ons onkunde, van krag. Dit kom 

ons ten goed toe, sonder dat ons dit oplet! 

Die doopdruppels tree as heroute op. Dit roep: Jy is gedoop! Jy is gewas! Daarom word 

elke druppel ‘n fokus op die toesegging van God af. Dit konstateer die feit dat ons 

vergifnis deur Jesus ontvang het en dat God Homself bind met Sy belofte aan ons. Ons 

saligheid lê dus buite onsself – in Jesus se offer. 

En so word ons “Ons Vader”-bedes verhoor: 

Vergeef ons ons skulde – die doop bevestig Jesus se volmaakte offer wat aanvaar is – 

ook vir ons kinders wat ons ten doop bring. 

Gee ons ons daaglikse brood – die doop bevestig die sorgende Vader wat deur Sy 

Pinkster Gees by ons is al die dae tot die voleinding van die wêreld. 

Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose – die inwonende Gees fokus 

ons lewens opnuut op die afsterwe van die “ou mens” en die opneem van die vrug van die 

Gees. Die Gees lei ons daagliks in ons heiligmaking. Sodoende roep die doop ons op tot 

nuwe gehoorsaamheid en rus daar ‘n verpligting op ons om by die Liggaam van Jesus 

ingeskakel te wees, sodat ons mekaar kan ondersteun in ons Fokus op ‘n ware 

verbondslewe. 

Doop is ook vir ons wat toekyk. 

Dit herinner ons aan die God wat Hom aan ons verbind. Dit maak dat elkeen wat familie 

van Jesus is, deur Hom direk aan mekaar verbind is. En daarom neem die totale 

kerkgemeenskap verantwoordelikhedi vir mekaar en, in besondere sin, vir die kinders 

binne die geloofsgemeenskap. Die doop wil ons oproep om met Jesus se oorwinning te 

leef. Daarom gaan ons NA die seëngroet die gebruiklike “Amen”-lied vervang met die 

“Oorwinningslied”. Dis ons fokus-kreet as ons na die Markplein van die lewe uitgaan. 

Númeri 6:24-26 

 Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na julle kyk en baie 

goed wees vir julle. Die Here sal julle gebede beantwoord en vir julle Sy vrede gee. 


