
Sonder geloof is daar nie geredding nie en kan daar nie intimiteit met God wees nie  Hebr 3 7 

Maart 2021. 

Soos julle hopelik teen die tyd weet is ons besig met ŉ reeks oor intimiteit met die Here. Twee 

weke gelede het ek gedeel hoe ons ons honger en dors na die Here moet beskerm en het ek 

gedeel dat as ons ons versadig met die dinge van die wêreld, ons nie ŉ honger na die Here gaan 

hê nie. 

Verlede week het Miga op ŉ baie praktiese manier vir ons geleer hoe om betekenisvol tyd in 

God se Woord deur te bring. So, as jy moeite doen met God se Woord en bereid is om jou lewe 

daarvolgens in te rig, dan sal dit jou help om ŉ groeiende intimiteit met die Here te ervaar. 

So, ek wil sommer aan die begin weer vir jou vra: Is jy iemand van die Woord? Is jy iemand wat 

getrou tyd spandeer met God se Woord en is dit vir jou belangrik om te doen wat die Woord 

van God ons leer om te doen? Is dit vir jou belangrik om jou lewe volgens God se Woord in te 

rig?  

Kom ek vra jou: Het jy ŉ tyd?  Wat het jy die afgelope week in die Bybel gelees wat vir jou 

getref het? Deel met iemand. 

Kom ek vra nog ŉ vraag: Waar lê jou stres vlakke vandag? Gee jouself te punt uit 10, waar 10 

baie hoog is en 0 geen stres is nie. Hoeveel van jou stres het te doen met jou vrees vir die 

toekoms? Hoeveel van jou stres het daarmee te doen dat jy bang is dat die Here nie gaan 

voorsien nie? 

Vriende, hierdie is ŉ toets waarmee ek self maar van tyd tot tyd sukkel. Die afgelope tyd besef 

ek al hoe meer hoe belangrik my eie geloof en vertroue in die Here is.  

Die Hebreër skrywer neem ons terug na die tyd toe die volk Israel uit Egipte bevry was en op 

pad was na die beloofde land. Ons moet mooi verstaan, hy praat hier van die volk van die Here, 

mense wat deur die Here self uitverkies is. Hy praat nie hier van ongelowiges nie.  

Hy groet hulle as deelgenote van die hemelse roeping. Mense geroep om saam met die Here sy 

koninkryk te laat kom. Dis vir kerk mens wat hy skryf in vers 6b: En ons is sy huis as ons maar 

net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. In vers 14 lees ons dit weer: Ons 

behou deel aan Christus as ons end-uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. 

Hoor jy die voorwaardelikheid van hierdie opmerkings? As ons aanhou hoop, as ons enduit 

volhard in die vertroue waarmee ons begin het, dan behou ons ons deel aan Christus. Hierdie 

“asse” impliseer dit is ŉ voorwaarde. 

Nou moet jy my mooi hoor. Hierdie “asse” sê nie dit is die voorwaarde om tot geloof te kom 

nie. Dit beteken, as jy wel tot geloof in Jesus Christus gekom het, moet jy enduit in geloof en 

vertroue in die Here volhard. 



Die skrywer verwys baie spesifiek na die verhaal van die uittog uit Egipte en na wat met 600 000 

van die Israeliete gebeur het. Dis hoeveel mans betrokke was, want net die weerbare manne bo 

20 is getel. Dis die voorbeeld wat hier vir ons voorgehou word. Hulle was almal deel van die 

volk van God wat deur God self uitverkies is, maar hulle het nie die beloofde land binne gegaan 

nie.  

Weet jy hoekom hulle nie die beloofde land binne gegaan het nie? Ongeloof, ŉ gebrek aan 

vertroue in God. Hulle het God nie op sy Woord geneem nie. Hulle het nie vertrou dat God sal 

doen wat Hy beloof het Hy gaan doen nie. 

Gaan lees gerus weer die verhaal van die uittog uit Egipte en die reis na die beloofde land. Oor 

en oor sal die Here die volk herinner dat Hy hulle as sy volk uitgekies het. Dat Hy hulle God is en 

dat Hy die enigste ware God is. Oor en oor verseker Hy hulle van sy sorg en trou en openbaar 

Hy sy almag aan hulle. 

Hy bewerk dit dat Farao nie dadelik die volk laat wegtrek nie deur die Farao se hart teenoor 

Hom te verhard, want Hy wil vir die volk wys tot watter groot werke Hy in staat is. Wanneer die 

volk uiteindelik trek, neem die Here nie die volk reguit na die beloofde land nie. Hy neem hulle 

woestyn toe om die ingesteldheid van hulle harte te ondersoek.  

In die woestyn beleef hulle die grootste wonder van God: hulle loop droogvoets deur ŉ see, 

water stroom uit rotse en God voorsien elke dag kos in die vorm van kwartels en manna. Hulle 

beleef God se teenwoordigheid in die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags. Wanneer 

hulle die tabernakel inwy daal die sigbare teenwoordigheid van God in die vorm van ŉ wolk op 

die tabernakel neer. 

En ten spyte hiervan is die oorspronklike generasie nie die beloofde land binne nie, en die rede 

daarvoor was dat hulle God nie vertrou het nie. Hier word met gelowiges gepraat. Deelgenote 

van die hemelse roeping. Mense wat God se grootheid beleef het, en tog verbeur hulle die 

beloofde land. 

Hierdie is ŉ baie ernstige waarskuwing. Die skrywer sê, dit wat hy skryf, skryf hy nie uit homself 

nie. Nee dit is wat die Heilige Gees vir die gelowiges sê. Die Heilige Gees sê: “Vandag, as julle sy 

stem hoor, 8moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in  opstand 

gekom het en My in die woestyn op die proef gestel het. 9Daar het hulle My op die proef 

gestel en uitgetart, hoewel hulle veertig jaar lank gesien het wat Ek vir hulle gedoen het. 

Hy waarsku die gelowiges en daarom ook vir ons vanoggend: die volk het vir 40 jaar gesien hoe 

die Here hulle onderhou het, maar hulle wou nie vir God vertrou nie. Hulle was hardkoppig, 

want hulle wou net hê dat God volgens hulle voor en afkeure moes voorsien. En wanneer die 

Here nie voorsien het soos wat hulle wou hê nie, dan was hulle opstandig gewees. In vers 10 

gee die HG ŉ verdere rede hoekom God ŉ afkeur in die volk gekry het:  ‘Met hulle hart is hulle 

gedurig op 'n dwaalspoor, hulle wou my paaie nie leer ken nie.’  



Die volk was nie juis gepla oor wat God se wil oor ŉ saak was nie. Al wat vir hulle getel het, was 

hulle eie wil en eie voor en afkeure. Hulle harte het nie aan God behoort nie. Hulle het verwag 

dat God na hulle pype moet dans. 

Die rede vir die Here se afkeur word nog duideliker in ver 12. Julle moet toesien dat daar nooit 

by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God 

afvallig word nie. Die eerste generasie Israeliete het nie die beloofde land ingegaan nie, omdat 

hulle ŉ gesindheid van ongeloof gehad het. 

Jy sien, ongeloof beteken jy glo nie dat God is wie Hy is nie. Ongeloof beteken jy vertrou nie vir 

God nie. Ongeloof is wanneer jy nie vir God op sy Woord neem nie. Die volk het nie in sy 

woorde belanggestel nie. Wanneer ŉ mens nie in die Woord van die Here belangstel nie, dan is 

daar eintlik geen manier waarop jy werklik vir God kan leer ken nie. Dan gaan jy nooit ervaar 

wat dit beteken om die Here te ken as die Here jou God nie, die Een wat jou liefhet en wat vir 

jou sorg nie. As jy nie erns maak met God se Woord nie, sal jy nie kan leer om God te vertrou 

nie.  

Daarom is gelowiges, kinders van die Here, mense van die Woord. Wat die Woord lees, 

gehoorsaam en doen. 

Ek wil vir julle sê dat ek lanklaas so in my geloof versterk is as die afgelope twee maande wat ek 

die Bybel meer aaneenlopend lees. Hoe meer ek die Bybel lees, hoe makliker word dit om op 

die Here te vertrou en sy rus en vrede te beleef. Hoe meer jy God se Woord deel van jou lewe 

maak, hoe makliker is dit om in die geloof te volhard en hoe makliker word dit om God te 

vertrou. 

So, hier word ons as gelowiges, as deelgenote van ŉ hemelse roeping opgeroep om mekaar 

hierin te help en by te staan en te ondersteun en te vermaan as die nodig is, sodat daar nie by 

een van ons ŉ verkeerde gesindheid van ongeloof onstaan nie. Ons moet mekaar help om op 

die Here ons God te bly vertrou. Wanneer ongeloof by ons posvat, wanneer iemand begin 

twyfel in die Here en in sy sorg, dan loop so iemand die gevaar van die lewende God afvallig te 

word. Ons moet mekaar help en ondersteun, sodat dit nie met een van ons gebeur nie. 

Ek het al in my lewe ŉ paar sulke mense raakgeloop. Gelowiges wat teenspoed beleef het, soms 

die dood van ŉ geliefde, of een of ander terugslag en toe hulle geloof in die Here verloor het. 

Dis wat in Nederland gebeur het na die 2de Wêreldoorlog. Hulle het begin sê dat as God ŉ God 

van liefde is, sou so iets nooit gebeur het nie. Vandag is minder as 10% Nederlanders nog 

gelowig. 

Ons moet regtig mekaar help om ons geloof te behou. Om op te hou stres en meer stories van 

God se liefde en trou met mekaar deel 

Is jy vanoggend gestres? En as jy is, waaroor stres jy? Ken jy die verhale van wat God al in die 
verlede gedoen het wat opgeteken is in die Bybel? Watter verhale staan vir jou uit? Watter van 



die verhale gee vir jou hoop en verwagting? Help jou om te kan bly glo dat God tot enige iets in 
staat is?  
 
Vriende, baie mense wat hulle self beskou as gelowiges weet eintlik nie wie die God is in wie 

hulle glo en wie die Verlosser is wat vir hulle aan die kruis gesterf het en wie die Gees van God 

is wat in hulle woon nie. Dit wat hulle van Hom weet is eintlik maar wat hulle by ander van Hom 

hoor. Of hulle maak hulle eie prentjie of idee op van wie God is. Hulle is gewoon nie mense van 

God se Woord nie. 

Te veel “gelowiges” leef lewens wat duidelik, ooglopend strydig is met God se Woord. Dit 

gebeur wanneer mense hulle eie wil, wil doen en nie God se paaie wil leer ken nie. Dis tog deels 

waarvan die volk hier beskuldig word. Die probleem is, as jy nie vir God leer ken vir Wie Hy 

regtig is nie, as jy nie vir God leer ken soos Hy Homself in die Bybel aan ons openbaar nie, dan 

gaan jy ook nie in Hom kan bly glo en op Hom bly vertrou nie. Dan gaan jy nie begeer om jou 

lewe volgens sy wil in te rig nie. 

Israel wou nie God se paaie leer ken nie, hulle wou nie die Woord van God leer ken nie. Daarom 

het hulle nie vir God regtig geken nie en kom hulle nie op Hom vertrou nie. Daarom kon hulle 

nie die beloofde land binne gaan nie. 

Ons lees in vers 19: Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon 

ingaan nie. Vriende, hoor jy wat hier staan? Die generasie van Israel wat uit Egipte weggetrek 

het, het nie die beloofde land ingegaan nie, eenvoudig omdat hulle nie geglo het dat God kan 

en sal doen wat Hy beloof het nie. Hulle het nie werklik vir God geken nie omdat hulle nie God 

se paaie wou leer ken het nie. daarom kon hulle nie vir God vertrou nie, want hulle het nie vir 

Hom geken vir wie Hy werklik is nie. 

Ongeloof, gebrek aan vertroue in God het hulle die beloofde land gekos. Ek weet nie van jou 

nie, maar hierdie werklikheid het by my ŉ heilige vrees vir die Here ontwikkel. Ek sê nie dat ek 

bang vir God is nie, maar ek besef dat God werklik heilig is en met respek behandel moet word. 

Ek besef ek kan nie meer toelaat dat vrees en onsekerheid my onder kry nie. Ek besef dat ek nie 

langer kan toelaat dat onsekerheid oor wat voorlê, of onsekerheid oor die toekoms van die 

boerdery in die Vallei en waarheen ons land op pad is, verder my vreugde en vrede steel nie. 

As ek vrees en onsekerheid en bekommernis toelaat, dan beteken dit dat ek maar net soos die 

Israeliete is. Dan is ek ongelowig en sonder vertroue in God. Ek weet nie van jou nie, maar ek 

wil nie toelaat dat my ongeloof en ŉ gebrek aan vertroue in die almag van God maak dat ek nie 

in God se rus kan ingaan nie. 

Nou kan ons vinnig vir mekaar sê: jy weet nie wat my omstandighede is nie. As jy in my situasie 

was sou jy net so gestres het en jy is waarskynlik reg. Ek dink as een van die Israeliete wat saam 

uit Egipte weggetrek het vir ons moet vertel wat hulle beleef en ervaar het, sou ons vir hulle 

gesê het: julle het rede tot kommer en stres gehad. 



Wat ook al ons omstandighede mag wees vra God nog steeds vir ons: vertrou My. Ek is die Here 

jou God. Ek is Jahwe Jireh – die God wat voorsien. Ek is die Almagtige en Ek kan die ondenkbare 

doen. Ek het jou so lief dat Ek My Seun vir jou sondes aan ŉ kruis vasgespyker het. Hoeveel te 

meer sal Ek nie die ander dinge vir jou in oorvloed gee nie? Vertrou My! 

 Ek wonder of die Here nie vir die boere in die Vallei sê nie: Die mark lyk sleg nè? Besef julle nie 

dat Ek dit reeds in Chili en Indië laat reën het, sodat die mark vir julle kan verbeter nie? 

Vriende, so lank as wat ons toelaat dat ons vrese en bekommernisse ons lewens oorheers, sal 

ons sukkel om intimiteit met die Here te hê. Dan sê ons eintlik dat ons nie glo dat die Here 

getrou is nie. Ja, dinge werk nie altyd uit soos ons dit wou laat gebeur het nie, maar God bly 

God. Hy bly lief vir jou. Hy wil altyd die beste vir jou. Hy beloof dat Hy alles in ons lewens ten 

goede sal gebruik as ons Hom toelaat om ons al hoe meer soos Jesus te maak. 

As die Here dit goed gedink het om Israel eers woestyn toe te neem om hulle harte te toets, wie 

is ons dat die Here nie van tyd tot tyd ons harte gaan toets nie? As die Here nooit ons geloof 

toets nie, hoe gaan ons groei in die geloof? 

Vriende, hierdie gedeelte waarsku baie duidelik: as ons nie vir God gaan vertrou nie. As ons nie 

enduit ons geloof in God gaan behou nie, dan sal ons sy rus nie ingaan nie. Ek hoop dat jy 

vanoggend, soos ek, so ŉ bietjie bang word oor jou gebrek aan geloof en vertroue in die sorg 

van die Here. As jy die Here nie vertrou nie, loop jy die gevaar om nie in sy rus in te gaan nie. Ek 

hoop jy besef die erns van die saak. 

Die goeie nuus is dat dit nog vandag is en jy nog asem haal. So lank as wat jy leef geld hierdie 

oproep in vers 15: “Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie .....” 

Ongeloof is opstand teen God, maar as jy vandag hoor wat die Woord van die Here sê en dit 

maak jou so ŉ bietjie benoud, hoor die uitnodiging van die Here: vandag, nou op hierdie 

oomblik, draai weer na die Here, bely jou ongeloof en gebrek aan vertroue teenoor die Here en 

vra die Here om jou geloof opnuut te kom versterk. 

Kies dan nou, vandag nog, om oomblik vir oomblik te kies om jou geloof en vertroue in die Here 

te plaas. Hy begeer dat ons die lewe in oorvloed lewe. ŉ Lewe waarin ons in geloofsvertroue in 

God se sorg sal lewe. 

Maak jou oë toe: Voel jy gestres? Praat met die Here daaroor. Vertel vir Hom presies hoe jy 

voel. Spreek dan jou vertroue in Hom uit en gee die pakkie vir Hom. Sê vir Hom dankie dat jy 

Hom kan vertrou. 

• Wat kan jy doen om te verseker dat jy op die Here gaan bly vertrou? 

• Hoe kan ons mekaar as gelowiges help om op die Here te bly vertrou? 

• Enige stories wat jy wil kom deel oor die Here se trou? 
 
  


