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Oefening A
Voltooi die werkkaartl!
(Huiswerk Les 20)

Doel:
Ek weet dat gemeenskap met God net moontlik is deur
die ontvangs van die sakaramente. Ek glo dat die
Heilige Doop met water deel is van die wedergeboorte.

Inhoud
Die doel en belangrikheid van die sakramente.
Die belangrikheid van Heilige Doop.
Oorspronklike sonde.
Doop.
Die 6de geloofsartikel.
CNAC – VA 46 ; 481 – 490 ; 493

Daar is dinge wat ons
self kan doen en ander
dinge waar ons op die
hulp van andere moet
staatmaak.
Net so is daar dinge
wat onmisbaar is vir
Ons ewige lewe en
ander dinge
waarsonder ons
kan lewe.
Hier is ‘n paar
voorbeelde:
Beantword die terme
op die tabel.
‘n Voorbeeld van elk
word voorsien

Oefening B
Voltooi die 6de
geloofsartikel.
Oefening C
Wie is bemagtig om
die Heilige Doop te
doen?

Die hoofpunte:

Ek wil ook……..
Huiswerk
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Die Sakramente – Heilige Doop
sokker speel – vir advies vra – bid – Heilige Nagmaal ontvang- God se woord aan te neem wag vir die Heer Jesus – televisie kyk- om in die skool geleer te word – die gawe van die Heilige
Gees ontvang- ’n riller te lees – Heilige Doop te ontvang- om gelowig in God se werk te weesgeskenke – vir Kersfees te ontvang

Dit is nie

Dit kan ek self doen

Hiervoor het ek hulp nodig

sokker speel

geskenke vir Kersfees ontvang

wag vir die Here Jesus

ontvang die Heilige Doop

absoluut
belangrik
Nie

Dit is
absoluut
Belangrik

Ek glo dat die Heilige ______________ met ______________ die eerste stap is tot die
___________________van die mens in die Heilige ________________, en dat die gedoopte persoon
opgeneem word in die ____________________ van diegene wat in _______________ Christus glo
en Hom as hul ______________ verkondig.

………….nooit die belofte van Heilige Doop verbreek nie!
Leer die 6de Geloofsartikel
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