
Jesus word gedoop – Matteus 3:1-17 
Kleingroepmateriaal 26 Januarie tot 2 Februarie 2020  

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families 

Die avontuurlustiges onder ons kan gedroogde sprinkane koop by Arthurs Pet Shop (62 Burt Dr, Newtonpark). 

Vertel vir mekaar watter vreemde kossoorte julle al geëet het. Hoe het dit gesmaak? Hoekom het julle dit 

geëet? Terwyl julle dan gedroogde sprinkane en heuning eet, lees Matteus 3:1-6. Hoe smaak dit? Hoekom het 

Johannes die Doper dit geëet? 

RUS 
Raak stil met die woorde van Johannes die Doper uit Jesaja 6 en oordink wat dit vir jou persoonlik beteken: 

“Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit!” 

HOOR 

1. Lees Matteus 3:13-17. Deel met mekaar wat jou tref? 

2. Waarom huiwer Johannes die Doper om Jesus te doop? 

3. Waarom dring Jesus daarop aan om gedoop te word. Om julle te help, in vers 15 staan daar in die Grieks: 

“want, só is dit gepas vir ons om alle geregtigheid te vervul.” Die frase “alle geregtigheid” dui op die 

voorskrifte wat God voorskryf om mense in die regte verhouding met Hom te bring. 

4. Nadat Jesus gedoop is, daal die Gees van God soos ’n duif op Hom neer en ’n stem uit die hemele bevestig 

Jesus se Seunskap. Hoekom gebeur dit? Watter sekerheid gee dit vir ons? 

5. Lukas sê in sy weergawe van Jesus se doop (Luk 3:21) dat Jesus ná die doop in gebed tot God verkeer het. 

Waarom sou Jesus dit doen?  

6. Lees die volgende en bespreek met mekaar julle ervaring van die Heilige Gees. 

Soos Jesus deur die doop van bekering en die doop met die Heilige Gees gereed gemaak is vir sy bediening, só 

werk dit ook in ons geestelike lewe. Deur die doop ontvang ons vryspraak van ons sonde. Word ons ingesluit in 

die liggaam van gelowiges. Deur die doop met die Heilige Gees ontvang ons die vrug van bekering, ‘n lewe van 

heiligmaking. Soos Petrus dit uitspel in sy toespraak op Pinksterdag toe die Heilige Gees op gelowiges 

uitgestort is: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle 

sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle 

kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” (Hand 2:38-39). 

Hierdie belofte is ook vir jou. Die belofte van die Heilige Gees is vir jou. Dit maak nie saak nie: 

• Óf jy net die doop van Johannes ontvang het (die twaalf apostels – Joh 1 en ander verwysings; Apollos 
– Hand 18); 

• Óf jy beide die doop van Johannes en die doop van Jesus ontvang het (die twaalf gelowiges in Efese – 
Hand 19); 

• Óf jy net die doop van Jesus ontvang het (dié wat deur die dissipels gedoop is – Joh 4; asook die 
eunug van Ethiopië – Hand 8 – en Saulus/Paulus – Hand 9); 

• Óf deel van ‘n huisgesin was wat gedoop is (Kornelius en sy huisgesin – Hand 10; Lidia en haar 
huisgesin, sowel as die tronkbewaarder en sy huisgesin in Filippi – Hand 16; Stefanus en sy huisgesin – 
1 Kor 1); 

• Óf die Gees ontvang het vóór jy en jou huisgesin gedoop is (Hand 10). 

Die belofte van die Heilige Gees is regtig vir jou! 

LEEF 

Deel met mekaar waarvoor die Here jou roep – in die verlede, vandag, of vir die toekoms. Bid vir mekaar dat 

julle gehoorsaam kan wees aan die roeping. 
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