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1.	Wat	ons	glo	is	soms	ongelooflik.

2.	Hoekom	is	dit	belangrik	om	die	beginsels	van	wat	
jy	glo	te	verstaan?

a)	Sonder	geloof	kan	God	nie	jou	God	wees	nie.

Hebreërs 11:6 (NLV) As jy nie glo nie, is dit 
onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil 
nader, moet glo dat Hy werklik daar is en dat Hy dié 
wat na Hom soek, beloon.

b)	Dit	beïnvloed	wat	jy	God	toelaat	om	in	jou	lewe	te	
doen.

Lukas 7:7-10 (NLV) Ek is nie eers waardig om U te 
kom ontmoet nie. Sê maar net ’n woord, en my slaaf 
sal gesond word. Ek weet, want ek staan onder die 
gesag van my bevelvoerende offisiere, en ek voer 
gesag oor my soldate. Ek hoef net te sê: ‘Gaan,’ en 
hulle gaan: of ‘Kom,’ en hulle kom. En as ek vir my 
slawe sê: ‘Doen dit of dat,’ dan doen hulle dit.” Toe 
Jesus dit hoor, het Hy Hom oor die man verwonder. 
Hy draai toe om na die skare wat Hom volg, en sê: 
“Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek nie só ’n geloof 
teëgekom nie!” En toe die offisier se vriende by die 
huis terugkom, was die slaaf heeltemal gesond.

3.	Hoe	groei	jy	in	jou	geloof?

a)	Kyk	terug	om	van	ander	oor	geloof	te	leer.

Hebreërs 11:32-40 (NLV) Wat meer moet ek nog 
sê? Dit sal veels te lank neem om nog te vertel 
van die geloof van Gideon, Barak, Simson, Jefta, 
Dawid, Samuel en die profete. Hulle het deur te glo 
koninkryke verower, die reg herstel, verkry wat God 
beloof het, leeus se bekke toegestop, die gloed van 
vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het krag 
in hulle swakheid ontvang, was magtig in die oorlog 
en het vreemde leërs op die vlug laat slaan. Vroue het 
selfs hulle geliefdes uit die dood terugontvang. Ander 
weer is gemartel, maar wou nie die prys vir hulle 
vrylating betaal nie omdat hulle die opstanding tot 
’n beter lewe wou verkry. Party moes bespotting en 
géseling verduur, ook arrestasie en gevangenskap. 
Hulle is met klippe doodgegooi, in twee gesaag, 
met die swaard vermoor. Hulle het rondgegaan 
in skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en 
mishandel. Hulle was te goed vir hierdie wêreld; hulle 
het rondgeswerf in woestyne en op berge in grotte 
geskuil en in gate in die grond. En alhoewel daar oor 
hulle almal op grond van hulle geloof met soveel lof 
getuig is, het nie een van hulle ten volle verkry wat 
God beloof het nie. Die rede daarvoor is dat God met 
ons in gedagte iets beters beoog het sodat hulle nie 
sonder ons volmaaktheid sou bereik nie.”

b)	Deur	die	waarheid	van	die	Woord.

Romeine 10:17 (NLV) Die geloof volg uit die aanhoor 
van die boodskap. En die aanhoor van die boodskap 
volg uit die prediking van die Goeie Nuus wat handel 
oor Christus.

4.	Wat	glo	ons?

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die 
hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, 
ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die 
maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, 
gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel; wat op 
die derde dag weer opgestaan het uit die dood; opgevaar het 
na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige 
Vader, waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies 
te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan ‘n heilige, 
algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; 
die vergewing van sondes; die opstanding van die liggaam en 
‘n ewige lewe. Amen.

5.	Hoe	gaan	dit	met	jou	geloof?

Johannes 20:25-29 (NLV) Die ander dissipels sê toe 
vir hom: “Ons het die Here gesien!” Maar hy het vir 
hulle gesê: “As ek nie die merk van die spykers in sy 
hande sien en my vinger in die spykermerke steek 
en my hand in sy sy steek nie, sal ek nóóit glo nie.” 
Agt dae later was Jesus se dissipels weer saam, 
en Tomas was by hulle. Die deure was op slot en 
grendel, maar Jesus het tussen hulle kom staan en 
aan hulle gesê: “Vrede vir julle!” Daarna sê Hy vir 
Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande, 
en bring jou hand en steek dit in my sy; en hou op 
ongelowig wees, maar word gelowig!” Tomas het vir 
Jesus gesê: “My Here en my God!” Jesus se reaksie 
daarop was: “Glo jy nou nadat jy klaar gesien het? 
Geseënd is hulle wat nie sien nie, en tog geglo het.

2 Korintiërs 5:7 (NLV) want ons leef deur te glo en 
nie deur te sien nie.

Romeine 5:1-2 (NLV) As mense wat deur God 
vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede 
met God op grond van wat Jesus Christus ons Here 
gedoen het. Deur Jesus Christus het ons, deurdat ons 
glo, toegang verkry tot hierdie heerlike posisie van 
genade waarin ons ons nou bevind, en ons jubel vol 
verwagting oor die heerlikheid wat God aan ons gaan 
gee.

Ons geloof begin by Jesus.
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