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Hoe ons intimiteit deur geloof groei 

Ek het in die week weer ’n klomp nuusberigte gesien, veral van oorsee af. En ongelukkig is die 

probleem met die internet vandag, dat mens nie meer alles net as waarheid kan vat nie. Dit voel vir 

my voor die internet, voor almal ’n stem gehad het, het almal geglo wat die nuus sê, want die 

koerante of radio of TV se naam was op die spel, en daar was ’n stuk integriteit aan gekoppel ook. 

Dalk is ek naïef, maar dis hoe ek dit onthou. Ek weet Amerika het die Tabloids gehad, maar ten 

minste hier wou mens darem die nuus glo? 

Vandag, veral op die internet, voel dit vir my mense sal enige storie spin, net sodat dit aandag trek. 

Dit maak eintlik nie meer so erg saak of dit waar is of nie, want dit gaan eerder net oor hoeveel 

mense jou website besoek of jou video op Youtube kyk, want dit is wat vir jou geld inbring. So dit 

het tot gevolg dat mens die heltyd jouself moet afvra: Moet ek hierdie glo, of moet ek nie? 

Natuurlik maak dit alles in die lewe moeiliker, want nou raak mens al hoe meer geneig om alles te 

bevraagteken, en dit maak nie saak wat jou standpunt is nie, die kans is daar dat jy minstens een 

persoon aanlyn gaan kry wat dieselfde dink as jy. So die feit dat mens êrens iets lees of hoor, maak 

dit nie waar nie. En ons kan skepties raak oor enigiets! 

As mens oor iets soos die internet praat, dan is dit ongerieflik as mens alles moet bevraagteken. 

Maar julle sal self ook weet, as dit die geval is in ’n verhouding, dan is dit absoluut dodelik! En ek 

bedoel nie net ’n huwelik of ou-meisie verhouding nie, selfs vriendskappe, jou verhouding met jou 

ouers of kinders, jou werksverhoudings, eintlike enige verhouding waaraan mens kan dink! As jy in 

’n verhouding is waar jy die heeltyd moet wonder of dit wat vir jou vertel word, waar is, dan kon 

daar net sowel nie ’n verhouding gewees het nie. 

// 

Wanneer dit by ons geloof kom, is dit niks anders nie. Om in ’n intieme verhouding met God te 

wees, moet beteken dat ons kan glo wat Hy vir ons belowe! Julle sal miskien al weet dat ons die 

laaste paar weke praat oor intimiteit met God. Ons het al gehoor oor die Israeliete in die Woestyn, 

die gemeentes wat nie warm of koud was nie, en van die rol wat die Woord, die Bybel, het in ons 

intimiteit met God. Laasweek het Louis toe die gedagte verder gevat en na Hebreërs 3 gekyk en 

verduidelik dat ons intimiteit met God ook baie van ons geloof afhang. 

Vandag gaan ons dan nou bietjie dieper krap nog op daai topic, en aan die hand van onder andere 

Hebreërs 11 die vraag vra: “Hoe kan ons seker maak ons geloof bring ons nader aan God?” Hoe 

werk dit prakties? 

Voor ons daar uitkom, moet ons eers dalk net ’n treë terug gee en Louis se vrae van laasweek weer 

vra: 

 “Waar lê jou stresvlakke vandag?” en  

 “Hoe gaan jy te werk om die Here meer te vertrou?” 

/ 

Ons gaan vandag nog ’n bietjie verder kyk na wat geloof is, maar dalk is dit goed om te begin deur 

eers te vra: Wat is geloof nie? 



Eerstens: Geloof is nie ’n breindood aktiwiteit nie. Ek dink die wêreld het hierdie negatiewe prentjie 

van gelowiges geskep waar jy eintlik maar ’n bietjie stupid moet wees om te glo. Dis eintlik net vir 

die naïewe mense bedoel. En die ergste is dat ons as Christene nie eintlik veel doen om hierdie 

siening van geloof te verander nie, want in ons eie woorde sal ons self partykeer goed sê soos: 

“Moenie te veel dink daaroor nie, glo net.” Of iets soos: “Moenie soek vir antwoorde nie, dis nie jou 

plek nie, vertrou net.” En my persoonlike gunsteling: “Jy moet glo soos ’n kind...” 

Julle weet dis nie wat daai vers beteken nie, right? 

Ek weet ek loop nou op gevaarlike grond, want as jy iemand is wat goed oordink, dan moet jy dalk 

tog maar ’n bietjie jou brein ruskans gee en meer vertrou, maar geloof is nie die teenoorgestelde 

van kennis of logiese denke of bewyse nie. Nee, Jesus het self vir Sy dissipels gesê: “As jy nie glo op 

grond van wat ek sê nie, glo dan op grond van wat julle sien.”  

Vir die gelowiges in Jesus se tyd, en lank voor dit, was geloof nie iets ingewikkeld of kompleks nie, 

dit was eenvoudig. Geloof was ’n ervarings ding, nie afgesny van ons ervarings nie. Maar mens 

moet met die regte oë kyk om God se beloftes raak te sien. Ons praat netnou verder daaroor. Maar 

ons het doelbewus ’n brein gekry. Ons het logika, kritiese denke, apologetiek, geloofsfilosofie, en ’n 

klomp ander goed wat jy dalk nie eers geweet het in jou kop bestaan nie, wat ons help om MEER te 

glo, nie minder nie! 

 

Verder is ek seker baie van julle sou dalk al ’n preek oor geloof gehoor het in ’n kerk of op TV, of 

julle was in ’n gesprek waar iemand iets gesê het soos: “Jy moet maar net genoeg glo, dan...” Ek self 

het dit al genoeg gehoor! Ek het dit miskien selfs al gesê ook in my jonger dae, maar ek weet dat ek, 

nes meeste van julle seker ook, al op ’n stadium gebid het vir iets, iets groots, wat nie gebeur het 

nie. En dan sal daar ’n gedagte by jou opkom, of iemand wat dalk minde takt het sal selfs vir jou sê: 

Jou geloof was nie groot genoeg nie. Dis nie waar nie! 

Geloof is nie ’n onsigbare krag of mag wat ons toelaat om die wêreld te verander soos ons hom wil 

hê nie. Net so ook is geloof nie ’n formule, wat ons stap vir stap kan volg, en dan gebeur als soos 

wat ons dit wil hê nie. Om eerlik te wees, dink ons regtig God is so klein? Julle wat ouers is, julle 

weet baie goed wanneer julle kinders besig is om iets vir julle te vra, of wanneer hulle probeer om 

julle arm te draai. Om julle te play¸soos hulle in Engels sê. Jy weet dit! Dalk raak dit moeiliker soos 

hulle ouer raak, maar jy kom dit gou agter! As ons dan kan agter kom wanneer mense ons probeer 

bewerk nie, dink julle regtig ons kan dit met God doen? 

So wat is geloof nie? Dis nie breindood nie, dis nie ’n krag wat jy soos ’n towerstaf kan swaai nie, en 

dis nie ’n formule om vir God te oortuig nie. As jou geloof een of als van hierdie is, dan gaan jy op ’n 

stadium jouself vasloop as dinge nie uitwerk soos jy wou hê nie, en jou geloof word geskud. 

// 

So wat is geloof dan? Daarvoor gaan ons bietjie kyk na Hebreërs 11, eks seker meeste van julle het 

al hierdie teks gelees... 

Lees Heb. 11v1 

1 Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat 

ons nie sien nie. 



So aan die een kant het ons die goed waarvoor ons hoop, en aan die ander kant het ons sekerheid. 

So hoe werk dit dat ons sekerheid kry oor wat ons voor hoop? Want hoop is tog iets wat ons nog nie 

het nie. Romeine 8 sê dat ons tog nie hoop vir iets wat ons klaar sien nie. Nee, ons hoop vir iets wat 

ons nog nie sien nie. 

Dink bietjie so daaroor. As jy hoop vir ’n verhoging by die werk, dan is dit net ’n gedagte. Maar 

sekerheid oor wat ons voor hoop, kom wanneer jou baas na jou toe kom en vir jou sê: “Ek gaan vir 

jou ’n verhoging gee.” Nou is dit nie meer net ’n hoop nie, dis nou ’n belofte. Het jy al die verhoging? 

Nee, die geld is nog nie daar nie, maar jy het nou baie meer sekerheid oor dit waarvoor jy hoop. Of 

net so: Jy het hierdie mooi meisie of ou vir wie jy uit check, en diep binne jou hoop jy julle kan vir ’n 

date gaan. En dan, terwyl jy een dag met hulle gesels, besluit julle saam op ’n date. Nou hoop jy nog 

steeds vir die date, maar met baie meer sekerheid van wat jy voor hoop! En jy gaan vertel al jou 

vriende dat dinge nou so is! 

Geloof is sekerheid oor wat ons voor hoop, oortuiging van iets wat ons nog nie kan sien nie. En dit 

kan net kom met ’n belofte, ’n belofte van iemand wat jy weet jy kan vertrou! 

Die skrywer van Hebreërs gaan dan verder en sê: 

2 Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. 

En dan begin hy en noem ’n paar name. Ek gaan nie deur almal gaan nie, maar kom ons toets ’n paar: 

Het julle al ooit gehoor van ’n ou met die naam Noag? Wat het hy gedoen? Abraham? Wat het hy 

gedoen? Julle kan by vers 8 rond ‘n leidraad kry as julle wil. Dalk Moses? Wat van hom? Wat van 

Gideon? Onthou julle sy storie? 

Die Here se belofte aan Abraham was dat hy hom ’n groot nasie sou maak. Het dit gebeur? Ja, om die 

waarheid te sê het hy verskeie nasies geraak. En God se belofte was dat Hy sy naam sou groot maak. 

Het dit gebeur? 4000 jaar later, en almal van julle weet wie Abraham is, so min of meer. 

En so kan mens deur elkeen se storie gaan, sal ons sien dat God se beloftes waargeword het. Maar 

hier is die vangplek: Vers 13: 

13 Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, 

maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde 

slegs vreemdelinge en bywoners is. 

Geloof is NIE om jou sin te kry nie. Geloof is NIE om alles in oorvloed te kry, of met voorspoed te lewe 

nie. Nee, dan glo jy in ’n ander God as die een van die Bybel. Dis wat hulle “welvaartsteologie” noem, 

en dis net eenvoudig nie goeie teologie nie! Nee, hierdie ouens het almal verstaan dat God se plan 

eintlik baie groter is as hierdie wêreld. Groter as ons eie leeftyd, miskien. 

/ 

Kom ons lees nog een storie: Dit speel af in Lukas 5, Jesus is in een van die dorpe, en ’n melaatse kom 

val voor hom en sê: “Here as U wil, kan u my gesond maak.” En Jesus antwoord baie eenvoudig: “Ek 

wil,” en Hy genees die man. 

Dis geloof! Geloof is nie in wat God SAL doen vir ons nie, maar in wat God KAN doen! Die probleem 

as ons net glo in wat God vir ons SAL doen, is dat wanneer dit nie gebeur nie, dan val ons hele 

geloofslewe uit mekaar uit. En ons almal het dit al so baie gesien, dalk selfs al beleef. Dalk is jy nou 

op ’n plek waar jou eie geloof op baie wankelrige bene staan, omdat daar een ding na die ander 



gebeur het wat dit vir jou so moeilik maak om te glo! Dalk was jy oortuig jy gaan daai werk kry, of jou 

oes gaan vir ’n slag goed lyk, of jou kinders gaan gesond wees, of jy en jou man of vrou gaan saam 

oud word, of jy gaan op jou ouderdom getroud wees, of jy gaan jou kursus klaarmaak en suksesvol 

wees, jou graad of M kry, of jy gaan professioneel rugby of krieket speel, of daai droom vakansie gaan 

hou, en vir watter rede ook al gebeur dit nie, en ewe skielik weet jy nie meer of jy glo, en hoekom jy 

geglo het nie. As dit jy is, moenie veroordeel voel nie, want ek was self al daar! 

Maar wat jy wel moet doen, is om terug te kom by die waarheid. Die waarheid wat vra: Was dit regtig 

wat God belowe het? Of was dit jy wat dit namens God belowe het? Waarop was jou geloof gebou? 

/ 

Wat God wel vir ons belowe, is baie duideliker. 

Romeine 5 praat ook oor geloof, en dat sê dit in vers 8: Maar  

God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. 

DIT is God se groot belofte! En dis op grond van hierdie belofte wat Paulus ’n paar verse vroeër kan 

sê dat hy homself verheug in swaarkry, want swaarkry kweek volharding, volharding kweek egtheid 

van geloof, en geloof kweek hoop. Dit als kan net sinmaak, as ons die Evangelie verstaan, en verstaan 

wat God regtig belowe het. 

// 

// 

So ek het aan die begin gesê ek gaan prakties raak oor geloof, en nou het ek baie filosofies geraak. 

Jammer daaroor, maar dis nodig, want tot ons nie verstaan wat geloof is, en waarop geloof gebou is 

nie, gaan ons geloof ons nie nader kan bring aan God nie. 

Ek was self nou nog nooit getroud nie (surprise surprise), maar ek het al hoeveel couples deur 

huweliksvoorbereiding of -berading gevat, en een tema bly konstant: Die grootste bagasie, baggage, 

wat enige persoon in hulle verhouding in kan bring, is nie seer van vorige verhoudings nie, maar dis 

VERWAGTING. Jy VERWAG jou man of vrou, ou of meisie moet op ’n sekere manier optree, en as 

hulle nie doen nie, dan is jou prentjie van die verhouding heeltemal verpletter. Net so met ons 

prentjie van ons ouers, ons kinders, ons baas of werknemer, ons geestelike leiers, ons dissipels, ons 

helde... 

As ons met dieselfde verwagtings na God toe gaan, dan gaan ons teleurgesteld wees, en dan gaan 

ons geloof sukkel, want ons geloof was gebou op wat ONS wil hê, nie wat Hy belowe het nie. Dis 

natuurlik met die uitsondering van wanneer God wel iets spesifiek vir ons belowe het. In elkeen van 

hierdie stories, die storie van Abraham, Moses, Gideon, het hulle wel God se belofte gehoor, en op 

grond daarvan gedoen wat gedoen moes word. Het dit gelyk soos waansin? Baie keer! Sou dit hulle 

iets kos? Elke keer! Kon hulle God se woord vertrou? Beslis! 

Dit bring ons terug by die begin: In ’n wêreld waar ons nooit weet wat om te glo nie, is God die een 

uitsondering. Alle mense gaan op ’n stadium verkeerd wees, of lieg, maar nie die Here nie. ALLES wat 

Hy belowe, is waar of word waar. Niks wat God al ooit gesê het, was onwaar nie. Maar jy kan nog 

steeds kies om te glo of nie. God het als van sy kant af gedoen. Hy het die grootste belofte denkbaar 

gemaak, dat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En wat doen 

hy nou? 



Hy klop. Openbaring 3:20 sê: Ek staan by die deur en ek klop. Nie net die deur van ongelowiges nie, 

die deur van gelowiges. Die deur van my en jou hart, en hy klop. Hy trap nie die deur af nie, hy klop. 

Hy storm nie in nie, hy klop. Hy laat jou kies. 

/ 

Hoe maak ons seker ons geloof bring ons nader aan God? Hoe kan ons seker maak ons intimiteit met 

God groei deur ons geloof? 

Eerstens, raak ontslae van wat geloof nie is nie, en kom uit by wat geloof regtig is. 

Tweedens, onthou wat God reeds gedoen het, in Sy woord en in jou eie lewe, en kies om vas te hou 

aan die goed wat Hy wel belowe het.  

En dan een laaste punt: Deel met mekaar wat God in jou lewe gedoen het. God het ons vir mekaar 

gegee sodat ons ook mekaar se geloof kan opbou, soos Louis laasweek ook genoem het. Ons almal 

gaan deur tye waar ons geloof getoets word. Wees daar vir die een wat swaarkry, en praat as dit jy 

is! Herinner mekaar, deel met mekaar, bemoedig mekaar! So bring God ons nader aan Homself ook 

deur ander mense. 

Mag jy die wysheid hê om te onderskei wat in jou eie ware geloof is en wat bygeloof is. Mag jy die 

dapperheid hê om vas te hou aan wat God regtig belowe het en Hom te volg, en mag jy die 

vrymoedigheid hê om te deel wat jy glo, of te erken as jy sukkel. 

 


