
Jak 2 :14 

Tema Geloof is om te doen en nie net om te onthou nie. 

Liewe Gemeente 

Daar word vertel dat vir Okke Jager ‘n  bekende Hollandse leraar, gevra 

is – Wat is Geloof?  Hoe werk dit?  Hoe moet ‘n mens dit beoefen.  Sy 

antwoord was – Ek weet nie en voordat die persoon oor sy skok kon 

kom volg hy op met ek is bly ek weet nie. 

 

Kom ek sê vanoggend vir julle, ek weet ook nie hoe om geloof presies 

te verduiudelik nie.  Tog reken ek Ef 2:8  sê vir ons dat geloof ‘n 

geskenk is. Iets wat God deur genade vir ons geskenk het.  Nou genade 

beteken beslis nie iets soos ‘n leer wat ons na die hemel kan bou en 

op ‘n dag opklim en by hemel inklim nie. Genade moet ons eerder sien 

as ‘n  tou wat God na ons uitgegooi het om ons op te tel uit die 

duisternis tot by Sy wonderlike Lig. Ons moet aan hierdie tou vashou. 

Kom ons gee hierdie tou ‘n naam – die naam Jesus. 

 

Omdat ons hierdie geloof  as ‘n gawe en nie uit verdienste kry         (Ef 

2:9) kan ons nooit met ons hand op God se tafel gaan slaan en sê Here 

ek het dit verdien nie!  Verder kan ons ook sê omdat ons niks verdien 

nie, het ons nie ‘n rede om op onsself trots te wees nie. Nee, sê Ef 2:10 

God het ons gemaak wat ons nou is.  Hy het ons in Chrisrus Jesus 

geskep om ons lewe aan goeie dade waarvoor ons besten is te wy   Ons 

moet in Jesus Christus ons Verlosser roem. 

 

Ek het reeds erken ek weet nie hoe geloof werk nie. Tog wil ek probeer 

om vir elkeen iets oor geloof te leer en as ek dit doen, praat ek maar 



net die Bybel na.  Geloof is beslis iets wat gedoen moet word nie net 

iets wat ons moet onthou nie. Heb 11:1 ons teks, sê:  Geloof is ‘n 

sekere kennis en ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop.  Nie om 

seker te wees van die dinge wat ons onthou nie maar wat ons hoop.  

Altyd onthou, maak ons lam want ons bly kyk terug maar hoop laat 

ons iets doen.  Hierdie skrywer praat nie net van die verlede troe daar 

die Rooi See getrek is nie, in vers 29 staan omdat hulle geglo het het 

hulle deur die Rooi See getrek.  Hy sê ook nie in vers 30 dit was ‘n goeie 

tyd toe Jerigo se mure geval het nie.  Nee, hulle het geglo.  Sy hele 

vertelling gaan oor mense wat geglo het en toe gedoen het. 

 

God laat ons kyk na die toekoms.  Dit laat ons gerig leef. Dit bring ons 

in beweging, dit bring ons tot by aksie. God bring Hoop en hoop trek 

ons die toekoms in.  Ons kan sê geloof en hoop is soos tweelingbroers, 

die een kan nie sonder die ander nie.  Hulle hoort bymekaar.  Hulle het 

mekaar nodig. 

 

Hierdie hoop van Hebreërs 11 laat mense eintlik dade doen wat 

onsinnig lyk.  Abraham trek ‘n land in wat hy niks van weet nie.  Hy en 

Sara verwek ‘n kind toe hulle al stokoud was.  Hy neem Isak sy seun na 

‘n offerplek omdat dit God se opdrag was.  Moses trek die woestyn in.  

Die Israeliete trek al rondom Jerigo.  Ons kan sê geloof het opgetree 

gereageer in al hierdie mense se lewens.  Hulle het volgens vers 16 na 

iets beters verlang. 

 

Hoop is sterker as onthou want om te glo is om seker te wees waarop 

hy hoop, om oortuig te wees van die dinge wat jy nie kan sien nie.  Dit 

beteken jy moet oortuig wees jy is God se kind al kom dit nie elke dag 



so voor nie.  Dit beteken dat as ek ‘n huwelik het moet ek daardie 

verhoudinbg beskou as ‘n gelykenis, ‘n beeld waarin God se liefde 

gesien word (Ef 5)  Die verhouding tussen man en vrou moet dieselfde 

wees as tussen God en Sy Kerk.  Ek moet my kinders behandel as 

gedooptes al tree hulle soms soos kinders van duiwel op.  Of kinders 

dit beteken dat ek my ouers moet sien as God se oppassers van my 

lewe, al verstaan hulle my nie aldag nie.  Ek moet voorts die gemeente 

as God se volk  sien al lyk dit nie altyd so nie. 

 

Het ons nog hoop?   Want hoop bring die dinge waarin ons glo.    Jak 

2:14 sê  Wat help dit as iemand glo maar sy dade bevestig dit nie.  

Abraham het gedoen wat hy geglo het.  Hy was seker gewees van ‘n 

nuwe vaderland en toe trek hy. Abraham vat sy seun en stap na die 

offerplek. Moses het nie by die brandende doringbos bly staan nie – 

Nee hy gaan haal sy mense in Egipte.  Paulus sê in Fil 1:21 vir my is die 

lewe Chrisrus en die sterwe wins. 

 

Geloof het nog nooit gesê ek mag agteroor sit of my bene en arms vou 

en niks doen nie.  Ek  moet getrou wees in Bybellees, gebed kerkgang.  

Ek moet die stryd van die geloof stry.  Ek weet dat ons soms lam  voel 

omdat ons aan die verlede vashou.  Ek kan nie my huwelik laat slaag 

nie want ek het nie tyd om daaraan te bestee nie.   En as ek net onthou 

dan kla ons omdat nienand tyd en krag het om in die gemeente te 

werk nie. Ons moet eerder inspring en die nodige  doen. 

 

Let daarop as ons begin hoop bring God ons in beweging!!!  As ons 

werklik glo dat God on hier geplaas het in Malmesbyry gaan ons werk 

on mense se pyn gebrokenheid en moedeloosheid te verlig.  Daarom 



is die vraag waarop ons moet antwoord - Lê Swartland-Noord se beste 

jare nog voor of  onthou ons net wat in die verlede gedoen is.  Lê die 

beste jare nog vir my voor as kind, as lidmaat of as bejaarde.  Ek wil so 

glo.  Ek glo die beste lê nog vir ons voor. Ek glo God het ons hier geroep 

om met hoop te bewys dat ons Sy Kerk is, Sy Kind is om goed te doen, 

Sy navolger is in my werk, besigheid my boerdery, my hele lewe. 

 

Ware geloof kan nie  geraam of opgehang word soos ‘n 

graadsertifikaar nie.  Nee dit is ‘n wedloop, ‘n stryd , ‘n volharing.  Dis 

‘n proses.  Dit is waar ek God se hele woord as waar en eg aanvaar 

maar ook ‘n vaste vertroue wat die Heilige Gees in my hart werk en 

wat my toerus om Sy Kruis, wat vergewing van sonde bewerk het te 

aanvaar.  My reg verklaar het volgens Rom 8:1 en my Sy saligheid 

skenk volgens 1 Joh 5:12. 

 

Mag ek met hierdie hoop werk en volhard, waak en bid.   Mag ek in 

hierdie hoop oorwin in Jesus se Naam.  Mag ek, om na Okke Jager se 

opmerking terug te keer dat ons nie weet hoe geloof werk nie tog sê:   

Ek moet nie my hande, voete, oë,  ore, my hele wese die saligheid 

belowe nie. Maar dat ek sal begin werk en leef tot God se eer, dat ek 

begin vashou aan die reddingstou sodat ek sal kan sê “Ek het die goeie 

wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het  gelowig enduit 

volgehou”. 

 

Al weet ek nie presies hoe geloof werk nie, weet ek, ek kan volgens 

Heb 11 ‘n vaste vertroue hê op die dinge wat ons hoop, want ons hoop 

is in ons Here geanker.  En  dit is genoeg wat ons moet weet. 


