
“Vader, in U hande gee Ek my Gees oor”- Lukas 23: 44-49  

Oupa en Ouma Sondag – Doopsondag – 4 Maart 2018 

Volwasse Doop 

 Doopformulier: (sittend) 

Gemeente van ons Here Jesus Christus! 

God het ons lief en ons is sy kinders lank voordat ons van God bewusraak. Dit word 

deur die Doop bevestig. Die Doop is een van die Kerk se twee sakramente. Dit gee 

sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die Doop getuig dat ons deel het 

aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk 

van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die 

gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe.  Daarom doop 

die Kerk kinders en volwassenes. Die doop van ‘n volwassene en van kinders 

herinner ons vandag opnuut aan ons eie doop. 

Ons glo dat die Kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die Naam van 

die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop.  

 Die doop in die Naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God.  

 Die doop in die Naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur 

Christus.  

 Die doop in die Naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van 

God in ons wil bly en voortdurend ons lewe nuut maak. 

Die Doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die 

betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle 

kinders leer wat die Doop beteken.  Almal, kinders en volwassenes, behoort in die 

lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te 

behoort. 

 

 Dopeling na vore: (sittend) 



Speel musiek in die agtergrond (jy kan enige iets kies – min of meer 60 

sekondes lank – Jy kan ook jou tjello speel as jy wil) 

 

 Doopbelofte: (sittend) 

1. Reinhardt, glo jy dat God jou uit genade en liefde, ondaks jou sonde en skuld, 

as Sy kind aanneem? 

2. Glo jy dat die evangelie alles bekendmaak wat nodig is vir jou verlossing, soos 

belig in ons belydenis? 

3. Belowe jy om te leef soos ’n kind van God, en om elke dag sigbaar uiting te 

gee aan die betekenis van die doop? 

Wat is jou antwoord? 

 

 Doop: (staande) 

Direk na die doop sing ons Lied 265: 1 & 2 as geloofsbelydenis 

 

Gebed:  (sittend) 

 

Skriflesing en prediking:  Lukas 23: 44-49 

1. 

As klein seuntjie, in Josef en Maria se huis, het Jesus die gebruike van hul 

godsdiens geleer.   

 Hy het geleer om tempel toe te gaan,  

 hy het geleer om geloofsgespreke te voer. 

 Sy ouers het hom geleer hoe om volgens die wet van Moses te lewe. 

Maar sy ma, soos alle ander gelowige ma’s, het Hom ook as kleinseuntjie geleer 

om te bid.   



Netsoos wat ma’s en pa’s vandag nog saam met hulle klein kindertjies in die 

aand voor hulle gaan slaap hulle gebedjies op te sê, so het Maria ook vir Jesus 

geleer om te bid. 

Natuurlik nie net ma’s en pa’s nie.  Vandag is Oupa en Ouma Sondag.  En vandag 

vier ons die band tussen grootouers en hulle kleinkindertjies.  Maar nog meer – 

vandag fokus ons veral op die rol wat grootouers speel in die geloofslewe van hulle 

kleinkinders.  Netsoos Jesus se ouers hom leer bid het, so leer oupas en oumas 

hulle kleinkinders wêreldwyd om te bid.  

2. 

En een van die kindergebedjies, voor slaaptyd, wat Jesus ook heel waarskynlik by 

Maria geleer het, is die woorde uit Psalm 31 – “Vader, in U hande gee ek my gees 

oor”. 

 Met die woorde, so leer die akademici ons, het klein Joodse seuntjie en 

dogtertjies deur die eeue hul dag mee afgesluit – en so hulself in God se 

hande geplaas.   

 Met die woorde op hul lippe het hulle hul oë toegemaak, met absolute 

vertroue in die Here, terwyl dit om hul donker word.   

 Met die woorde op hul lippe het hul rustig gaan slaap. 

Is dit nie ongelooflik nie broers en susters, dat Jesus sy lewe hier op aarde eindig, 

met presies die selfde woorde wat hy so gereeld aan die begin van sy lewe as 

seuntjie gebid het nie – Vader, in U hande gee ek my Gees oor?   

3. 

Party mense sal sê dat die woorde van wanhoop, van desperaatheid getuig.  Ons 

kan egter nie met die standpunt saamstem nie. 

 Hierdie woorde van Jesus, die laaste woorde, is nie woorde wat Jesus uit 

desperaatheid uiter nie. 

 Dit getuig nie van wanhoop nie.   

 Netso is dit nie woorde wat getuig van verlies nie.   



 Deur die woorde gee Jesus nie toe dat hy verslaan is en dat die bose die 

oorhand gekry het nie. 

Nee, gemeente, alles behalwe.  Dit is eerder woorde wat iets van Jesus se 

verhouding met sy Vader sê.  Op ŉ merkwaardige, kragtige wyse beeld die 

woorde van Jesus sy verhouding met die Vader uit. 

Wat vertel die woorde ons van Jesus se verhouding met sy Vader? 

4. 

Waarvan getuig die woorde:  Vader, in U hande gee ek my gees oor?  Wat vertel dit 

ons van die verhouding tussen Jesus en Sy Vader? 

 Eenvoudig gestel getuig die woorde van Jesus van ŉ intieme, naby, veilige 

verhouding.   

 Die woorde getuig van die absolute vertroue wat Jesus in sy Vader het..   

 Dit is woorde wat Jesus in absolute sekerheid uiter – ek is nie nou verlore 

nie.  Nee, nou vind ek ŉ tuiste in die hande van die Vader. 

Kyk ons na die frase in die oorspronklike taal, naamlik Grieks, kom ons agter dat die 

oorhandiging waarvan Jesus praat die implikasie inhou dat iets kosbaars 

oorgegee word aan ŉ iemand wat dit in beskerming neem.   

Netsoos jy ŉ kosbare besitting vir iemand gee om op te pas, of jou kind by iemand 

los met die wete dat die besitting, die kind, ten alle tye beskerm sal word so gee 

Jesus sy Gees aan die Here met die absolute vertroue, die versekering, dat die 

kosbare besitting in veilige bewaring sal wees.  In ŉ sekere sin is daar nie eers 

twyfel daar in nie. 

Jesus gee sy essensie, sy menswees, sy hart en siel, alles wat hy is aan die Here 

oor met die wete dat dit in veilige bewaring geneem sal word.  In God se hande is 

sy Gees veilig, sy wese sal nie verlore gaan nie.  God se hand word vir hom ŉ 

veilige vesting, en nooit sal die Here sy hande oop maak en Hom laat val nie. 

Dus getuig Jesus se woorde van ŉ stuk vertroue in die Here se liefde, en in sy 

almag, wat die verstand te bowe gaan. 



5. 

Dus is die woorde van Jesus nie ŉ wanhoopskreet nie.  Nee, dit is eerder 

oorwinningslied.  Die dood het sy angel verloor.  Duisternis lê nie vir Jesus voor 

nie.  Nee, na sy sterwe, weet hy met sekerheid, dat hy ŉ tuiste in die veilige 

hande van die Vader sal vind.  Hande wat Hom nie sal laat val nie.  Nee, tot en 

met alle ewigheid sal Hy tuisgaan in die arms van die Vader.   

Soos ŉ kind, wat uiteindelik, veilig voel in die arms van sy ouers, so word Jesus in 

die oomblikke deur die Vader opgetel met die woorde:  angs, pyn, vrees is verby.  

Moenie bang wees nie, jy is nou tuis, tuis in my arms wat sal beskerm tot en met die 

einde van dae.   

Die absolute wonderwerk van die gebeure, gemeente, is dat die selfde troos wat 

Jesus aan kruis gedurende sy laaste oomblikke ervaar netso vir ons beskore 

is.  In Johannes 14 maak Jesus dit vir ons kristalhelder. 

Hier sê Jesus aan elkeen van ons dat ons nie moet ontsteld moet wees nie.  Ons 

moet in God glo, en ook in Jesus.  Dan sê Jesus verder aan ons:  In die huis van 

die Vader is daar baie woonplek.  Jesus gaan ons vooruit om ons kamer, ons 

tuiste vir ons voor te berei.  En wat nog meer is – hy neem elkeen van ons na die 

Vader se huis sodat ons kan wees waar Hy is. 

Netsoos Jesus ŉ veilige tuiste in die hande van Sy Vader vind, so kan ons ook met 

sekerheid glo dat ons veilig by die Here is.  En niks, maar niks, kan ons uit die 

hande van die Vader ruk nie.  Nie sonde, of die bose, selfs nie die dood nie.  Dit is 

vandag waar, maar ook elke dag van ons bestaan – tot in alle ewigheid. 

Die gedagte vertroos en versterk ons elke dag.   

6. 

Die kruiswoord is egter nie net woorde wat ons vertroos en vertrek nie.  Nee, dit is 

ook woorde wat ons leer hoe ons teenoor God en teenoor mekaar moet lewe.    

Gemeente, netsoos Jesus in verhouding met God staan, so staan ek en jy ook in 

verhouding met God.  Dit is waar van ieder en elkeen, of hulle dit weet of nie weet 



nie.  Ja selfs die ongelowige, die ateïs, staan in verhouding met God.  Of eerder, 

God staan in verhouding met hom of haar. 

En uit dankbaarheid vir wat Jesus vir ons aan die kruis doen, vir die veilige tuiste 

wat Hy ons by God bied, behoort ons ons verhouding met die Here op ŉ bepaalde 

wyse in te rig.  Hierin is Jesus die perfekte voorbeeld. 

 Ons moet alles aan die Here oorhandig, en in absolute oorgawe teenoor die 

Here leef.   

 Omdat Jesus sy lewe vir ons gee, moet ons ook heilige, en aanneemlike offers 

aan die Here wees.   

 Jesus gee alles, offer alles, selfs sy gees vir ons, en daardeur oorwin hy die 

sonde en die dood namens ons.   

 Daarom kan ons nie anders as om ons hele wese in die hande van die Vader 

te plaas nie.   

 Dit is wat geloof beteken, dit is die definisie van dissipelskap.  Wie en wat jy is, 

gee ons aan die Here met die woorde “laat u wil geskied”. “Vader, aan u gee 

ek my gees, maak daarmee wat u wil, laat u wil geskied”: 

7. 

Tweedens gemeente, en hiermee sluit ek af, wys die woorde van Jesus ons hoe ons 

in verhouding met mekaar moet leef. 

Ek kan dalk dit eerder anders verwoord:  Die verhouding tussen Jesus en sy Vader 

behoort die bloudruk te wees vir ons verhouding met mekaar. 

Wat bedoel ek hiermee? 

Aan die kruis sien ons dat Jesus se verhouding met Sy Vader ŉ intieme, nabye, 

veilige verhouding is.  Dit is ŉ verhouding wat by uitstek deur vertroue gekenmerk 

word.  Omdat Jesus God in alles vertrou is Hy ook bereid om Sy ganse wese in die 

hande van Sy Vader te plaas met die absolute wete dat dit veilig is. 

En so, uit dankbaarheid vir wat Jesus vir jou en my doen, behoort ons verhoudings 

gekenmerk word deur intiemiteit, nabyheid, veiligheid en vertroue.  Die aard en 



karakter van ons verhoudings moet so wees dat mense ons met alles moet kan 

vertrou.  Ons behoort ten alle tye ŉ veilige tuiste te wees vir die mense in ons lewe. 

Dit is waar vir ouers en hul verhouding met hulle kinders.  Netsoos God veilige 

hande bied vir sy kind, so behoort ons ook hande wat koester, liefhê, omgee en sorg 

na ons kinders uit te steek.  Die tragedie van die sondige wêreld is juis die feit dat 

ons hande kinders leed aan doen. 

Dit is netso waar vir die verhouding tussen oumas, oupas en hulle kleinkinders.  

Jesus kan in absolute vertroue na sy vader gaan in die sekerheid dat Hy ŉ veilige 

tuiste by God sal vind.  Netso behoort die verhouding tussen grootouers en 

kleinkinders te wees.  Is jou verhouding met jou kleinkinders van so aard dat hulle 

met alles na jou kan kom?  Is dit ŉ verhouding van liefde en van veiligeheid?   

Ouers, oupas, oumas,  

 mag die Gees ons bystaan sodat ons verhouding met ons kinders en 

kleinkinders iets van Jesus en Sy Vader se verhouding weerspieël.   

 Mag dit ŉ verhouding wees wat deur veiligheid en liefde gekenmerk word.   

 Mag ons die hande wees waar ons kinders altyd, en onder alle omstandighede 

ŉ veilige tuiste vind. 

Amen 

 


