
God toets jou geloof



Ps 11:4-5  Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel; sy 
oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.  (5)  Die HERE toets die regverdige; 

Jer 20:12  Maar, HERE van die leërskare, wat die regverdige toets, 

Deur 8:15-16  wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige 
slange en skerpioene en ‘n dorsland sonder water; wat vir jou water uit die 
klipharde rots laat kom het;  (16)  wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat 
jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om 
uiteindelik aan jou goed te doen—

1Thes 2:4  Nee, God het ons gekeur en die evangelie aan 
ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie 
die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God 
verwag, Hy wat ons diepste gedagtes toets.



Jak 1:2-4  My broers, julle moet baie bly wees 
wanneer allerlei beproewings oor julle kom,  
(3)  want, soos julle weet, as julle geloof die 
toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te 
volhard.  (4)  En die volharding moet end-uit 
volgehou word sodat julle tot volle geestelike 
rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.

Die dinge van die lewe is God se toets van geloof



Doel van die toets is dat ons geestelik gesond is.

Jak 1:4 …..lewensdoel bereik en geestelik gesond wees.

Mat 5:48  Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is."

Efes 4:11-13  En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels, profete, 
evangeliste, en herders en leraars.  (12)  Sy doel daarmee was om die 
gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van 
Christus.  (13)  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons 
geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n 
volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.

Col 1:28  Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig 
en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.
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Die struktuur van elke toets van geloof



Toets van geloof is God se 
pad na volwassenheid


