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God bou jou geloof

Die vlak van jou geloof is jou verantwoordelikheid

Jak 1:2-8  Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle 
in allerhande versoekinge val,  (3)  omdat julle weet dat die 
beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.  (4)  Maar 
die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat 
julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom 
nie.  (5)  En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom 
dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te 
verwyt, en dit sal aan hom gegee word.  (6)  Maar hy moet in 
die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is 
soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en 
voortgesweep word.  (7)  Want dié mens moenie dink dat hy 
iets van die Here sal ontvang nie— (8)  so ‘n dubbelhartige 
man, onbestendig in al sy weë.

7 Vlakke van geloof
Mat 15:28  "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is   

groot….

Mat 8:26  Hy sê vir hulle: "Waarom is julle bang, kleingelowiges?" 

Rom 14:1  Aanvaar die een wat in die geloof swak is,..

Mat 14:31  ... "Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?"

Mar 16:14  Hy het hulle bestraf oor hulle ongeloof en hardheid van hart 

Hand 28:24  En sommige het geglo wat gesê is, 
maar ander het ongelowig gebly.

Heb 3:12   'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van 
die lewende God afvallig word nie.

1. Groot

2.   Klein

3.   Swak

4.  Twyfel

5.  Hardheid

6.  Ongeloof

7.   Anti- geloof

Power Tool # 1  Bid vir God se wysheid

Jak  1:5-6  En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God 
bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom 
gegee word.  (6)  Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want 
hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en 
voortgesweep word.

Hoe om te handel in 
‘n spesifieke situasie
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Power Tool # 1  Bid vir God se wysheid

Mark 11:24  Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, 
glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

Fill 4:6-7  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles 
deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.  (7)  
En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte 
en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Hoe om te handel in 
‘n spesifieke situasie

Power Tool # 2   Onthou God se werke

Mat 16:8-9  Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê: Wat redeneer 
julle onder mekaar, kleingelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het 
nie?  (9)  Begryp julle nog nie, en onthou julle nie die vyf brode van die vyf 
duisend, en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie?

Ps 78:7-8  en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet 
nie, maar sy gebooie kan bewaar,  

Hersien God se wonderwerke  
in die Bybel om jou geloof te bou

Power Tool # 3  Maak aanspraak op God se beloftes

1Kon 8:56  "Geloof sy die Here wat aan sy volk Israel 'n vaste woonplek 
gegee het soos Hy beloof het. Nie een van die goeie beloftes wat Hy deur sy 
dienaar Moses gemaak het, het onvervul gebly nie.

Rom 4:19-20  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.  (20)  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.

Persoonlike  /  Universeel

Met voorwaardes  /  Onvoorwaardelik

Power Tool # 4  Herbevestig God se doel

Gen 50:20  Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed 
doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het.

2Kor 4:16-18  Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik 
besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe.  (17)  Ons 
swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons 
uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.  (18)  Ons 
oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die 
sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

Herinner jouself daaraan dat jou swaarkry 
nie vir jou skade is nie, maar altyd tot jou 
voordeel
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Power Tool # 5   Verbind jouself weer

Jos 24:15  Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan 
vandag wie julle wil dien: die gode wat julle voorvaders gedien het 
anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle 
woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien."

Jos 24:18  …. Ook ons sal die HERE dien, want Hy is onse God.

Die selfvertroue om jou geloof te vergroot

Heb 10:35-38  Julle geloofsvertroue moet julle dus nie 
prysgee nie: dit hou groot beloning in.  (36)  Volharding is 
wat julle nodig het om die wil van God te doen en te 
ontvang wat Hy beloof het.  (37)  Nog net "'n kort, kort 
tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie talm nie.  (38)  En wie 
deur My vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe; maar as hy 
terugdeins, het Ek aan hom niks meer nie."

God bou jou geloof

Die vlak van jou geloof is jou verantwoordelikheid
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