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Vraag: Wat is 'n ware geloof?
1 Samuel 2:3

Job 36:3-4

Psalm 119:66

Antwoord: 'n Ware geloof is
nie alleen 'n vasstaande
kennis waardeur ek alles wat
1
God in sy Woord aan ons
geopenbaar het vir waar
Spreuke 2:1-9
aanvaar nie,

Spreuke 8:10

preek nie voortdurend alte hoog nie, laat vermetele
taal nie uit julle mond uitgaan nie; want die HERE is
‘n God van diepe kennis, en deur Hom word die dade
beproef.
Ek sal my kennis van ver af ophaal en aan my
Skepper reg verskaf. Want waarlik, my woorde is
geen leuens nie; een wat volkome is in kennis, is by
u.
Leer my ‘n goeie insig en kennis, want ek glo aan u
gebooie.
My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie
by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na
wysheid, jou hart neig tot verstand; ja, as jy na die
insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy
daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos
verborge skatte, dan sal jy die vrees van die HERE
verstaan en die kennis van God vind(want die HERE
gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand,
en Hy bewaar hulp vir die opregtes, Hy is ‘n skild vir
die wat regskape wandel deurdat Hy die paaie van
die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote
bewaar); dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en
regverdigheid—elke goeie pad.
Neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer
as uitgesoekte goud.

Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in
2 Korintiërs 2:14 Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral
versprei.

maar ook 'n vaste vertroue

2 Psalm 9:11

En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U
die wat U soek, nie verlaat nie, o HERE!

"Julle moenie in hoogmoed bly praat nie, moenie
aanmatigende dinge sê nie, want die Here is ‘n God
van diepe kennis, dade word deur Hom getoets.
My kennis kom van ver af, ek wil aantoon dat my
Maker regverdig is. Wat ek sê, is nie versinsels nie,
ek weet wat ek praat.
Gee my goeie insig en kennis, want ek stel my
vertroue in u gebooie.
My seun, neem aan wat ek jou sê, maak wat ek jou
voorskryf jou eie, hou jou ore oop vir die wysheid,
span jou in om te verstaan. Roep insig by, vra na
gesonde begrip. Soek dit soos jy silwer sou soek,
spoor dit op soos ‘n verborge skat. Dan sal jy weet
hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat dit is om
God te ken. Dit is die Here wat die wysheid gee, uit
sy mond kom die kennis en die insig. Hy laat eerlike
mense sukses behaal en Hy beskerm dié wat
onberispelik lewe. Hy sien toe dat reg geskied, Hy
hou wag oor die pad van sy troue dienaars. As jy
aanneem wat ek jou sê, sal jy insig kry in wat
regverdig en reg en billik is en sal jy op die goeie pad
bly.
Aanvaar wat ek julle leer, dit is meer werd as silwer;
kennis is meer werd as die fynste goud.
Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy
triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons
versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n
aangename geur.
Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U, want
U, Here, laat dié wat vra na u wil, nie in die steek
nie.

Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou
word van baie volke volgens wat gesê was: So sal
jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die
geloof het hy, al was hy omtrent honderd jaar oud,
nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe
Romeine 4:18was, en op die verstorwe toestand van die
21
moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur
ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar
hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer
gegee en was ten volle oortuig dat Hy ook die mag
het om te doen wat Hy beloof het.
want met die hart glo ons tot geregtigheid en met
Romeine 10:10
die mond bely ons tot redding.
Efesiërs 3:12

Hebreërs 4:16

Hebreërs 11:1

Hebreërs 11:7

Jakobus 1:6

wat die Heilige Gees

3 Matteus 16:17

Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog
gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies
geword volgens die belofte: "So sal jou nageslag
wees." Al was hy sowat honderd jaar en al het hy
dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was en
dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof
nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel
aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof
versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook
ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te
doen wat Hy beloof het.
Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en
met die mond bely ons, en ons word gered.
In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof
in wie ons die Vrymoedigheid en die toegang het met
in Hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na
vertroue deur die geloof in Hom.
God gaan.
Laat ons dan met Vrymoedigheid na die troon van
Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die
die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan
genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade
verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te
ontvang en so op die regte tyd gered kan word.
word.
Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat
ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons
nie.
nie sien nie.
Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig
Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike
gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog
waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie
nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark
gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed
gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was ‘n
gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy
veroordeling van die wêreld, maar dit het hom
die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword
erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die
het van die geregtigheid wat volgens die geloof is.
geloof kom.
Maar ‘n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie,
Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel;
want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see
want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat
wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf
deur die wind gedrywe en voortgesweep word.
word.
"Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus vir hom
Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon
gesê, "want dit is nie ‘n mens wat dit aan jou
Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou
geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel
geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.
is.

Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou,
as iemand nie gebore word uit water en Gees nie,
kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van
Johannes 6:29
God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.
En 'n vrou met die naam van Lídia, 'n
purperverkoopster van die stad Thiatíre, 'n
Handelinge
godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar
16:14
hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê
is.
En omdat ons dieselfde Gees van die geloof het 2 Korintiërs 4:13 soos geskrywe is: Ek het geglo, daarom het ek
gespreek - glo ons ook, daarom spreek ons ook.
Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede,
Galasiërs 5:22
lankmoedigheid,
vriendelikheid,
goedheid,
getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Johannes 3:5

Efesiërs 2:8

Filippense 1:19

deur die evangelie in my
Handelinge
4
10:44
hart werk,
Handelinge
16:14

Romeine 1:16

Romeine 10:17

Jesus het geantwoord: "Dit verseker Ek jou: As
iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan
hy nie in die koninkryk van God kom nie.
En Jesus antwoord hulle: "Wat God van julle verlang,
is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het."
Een van dié wat geluister het, was ‘n vrou met die
naam Lidia, wat die Joodse geloof aangeneem het.
Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was
van Tiatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se
woorde ontvanklik gemaak.
Daar staan in die Skrif: "Ek het geglo, daarom het ek
gepraat." Ons het dieselfde Gees wat die geloof wek,
en ons glo, daarom praat ons ook.
Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde,
vreugde,
vrede,
geduld,
vriendelikheid,
goedhartigheid, getrouheid,
Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit
Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n
nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;
gawe van God.
Want ek weet dat dit deur julle gebed en die want ek weet dat alles op my redding sal uitloop
ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus
tot heil sal strek,
my bystaan.
En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te
Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op
spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die
almal gekom wat na die woord geluister het.
woord gehoor het.
En 'n vrou met die naam van Lídia, 'n Een van dié wat geluister het, was ‘n vrou met die
purperverkoopster van die stad Thiatíre, 'n naam Lidia, wat die Joodse geloof aangeneem het.
godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was
hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê van Tiatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se
is.
woorde ontvanklik gemaak.
Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n
nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die
wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek.
eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.
Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens
Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is
hoor, en die prediking wat ons hoor, is die
deur die woord van God.
verkondiging van Christus.

Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die
Want aangesien in die wysheid van God die wêreld
wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou
deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God
1 Korintiërs 1:21
kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om
behaag om deur die dwaasheid van die prediking die
deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te
wat glo, te red;
red wat glo.
om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel:
om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die
verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy
vergifnis van hulle sondes, deur die innige
Lukas 1:77-78
die genadige ontferming van ons God. Soos die
barmhartigheid van onse God waarmee die opgaande
môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons
Lig uit die hoogte ons besoek het,
afstraal,
Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat
Handelinge
Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom
in Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam
naamlik dat God nie net aan
10:43
glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang."
ontvang.
ander nie, maar ook aan my
en hulle word deur sy genade sonder verdienste maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op
uit loutere genade, slegs op 5
Romeine 3:24
geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus grond van sy genade vrygespreek vanweë die
grond van die verdienste van
is.
verlossing deur Jesus Christus.
Christus
Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens
mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die sondaars geword het, so ook sal baie deur die
Romeine 5:19
gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek
gestel word.
word.
Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit
Efesiërs 2:8
Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n
nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;
gawe van God.
Dit is die boodskap: Wie nie reg gesind is nie, sal sy
vergewing
van
sondes,
Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. Maar
6
Habakuk
2:4
verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe
ewige
geregtigheid
en
die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.
omdat hy getrou bly.
saligheid geskenk het.
In die evangelie kom juis tot openbaring dat God
Want die geregtigheid van God word daarin mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen
geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan:
Romeine 1:17
Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.
"Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo,
sal lewe."
En tog weet ons dat ‘n mens nie van sonde
terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word
vrygespreek word deur die wet van Moses te
uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die
onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te
geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus
glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus
Galasiërs 2:16
Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die
gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is: deur in
geloof in Christus en nie uit die werke van die wet
Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie,
nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees
want geen mens word vrygespreek op grond daarvan
geregverdig sal word nie.
dat hy die wet onderhou nie.

Galasiërs 3:11

Hebreërs 10:10

Hebreërs 10:38

En dat niemand deur die wet by God geregverdig En dat niemand op grond van die wet deur God
word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die vrygespreek word nie, is duidelik, want "hy wat deur
geloof lewe.
God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe."
Omdat God dit so wou, is ons vir Hom afgesonder
Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die
deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring
liggaam van Jesus Christus, net een maal.
het, eens en vir altyd.
En wie deur My vrygespreek is omdat hy glo, sal
Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy
lewe; maar as hy terugdeins, het Ek aan hom niks
hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.
meer nie."

