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Hoe werk die Reeks? 

Die Reeks is ontwerp vir beide Bybelstudie asook ‘n handleiding vir Kleingroepe. Dit 

bestaan uit 5 dele (5 weke) met 4 vrae wat jy elke week bespreek in jou kleingroep. Die 

eerste vraag is gewoonlik om mekaar beter te leer ken. Die 2de vraag help jou om te begin 

oopmaak en die laaste vraag gaan dieper. Ek hoop julle as groep kan oopmaak, met mekaar 

deel en mekaar ondersteun. 

Elkeen in die kleingroep se verantwoordelikheid is om voor te berei. Al die hulpmiddels is 

op ons webwerf https://kleingroepe.collage.org.za/ 

 

Stap 1: Lees, Luister of Kyk  

Jy kan die inhoud in hierdie boekie lees of as jy nie een is vir lees nie, en eerder verkies om 

na ‘n mp3 te luister, kan jy dit doen vanaf die webtuiste, op pad werk toe.   

Jy kan ook Woensdae vanaf 18:00 die nuutste episode kyk op ons Facebook blad of 

YouTube kanaal. Al die opnames is ongeveer 15 minute lank.  

 

Stap 2: Maak Notas 

Ons wil graag hê dat elke kleingroep lid moet notas maak voor die kleingroep byeenkoms. 

As jy die boekie volg kan jy notas maak in jou boekie, alternatiewelik kan jy tydens en na die 

Midweek diens notas maak op jou foon. 

 

Stap 3: Bespreek 

Kleingroepe kom tans digitaal bymekaar. Daar is ‘n spesifieke besprekingsbladsy na elke 

deel in die handleiding. Onthou om as groep saam te bid vir mekaar - dit is die belangrikste 

deel van die byeenkoms. 

 

 Hartlik welkom by die 4 Goed wat die Here wil Gebruik om jou Geloof te Groei. 

 

 

 

 

 

 

https://kleingroepe.collage.org.za/
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Wat as jy die tipe geloof kon hê waar, al gaan dit sleg, jy steeds kan vashou aan die Here. Jy 

kan versoeking teestaan. Jy kan die Here vertrou. Al gaan dit sleg vir 5 jaar in ‘n ry, kan ek 

steeds sê ek gaan vashou en die regte ding doen. Geen vrees, geen angs, totale vrede in alle 

omstandighede. Ek gaan nie bekommerd wees nie want die Here is in beheer. Geen 

bekommernis oor kinders of geld nie. Jy gaan absolute vertroue in die Here hê...  

Mense gaan dink jy is van jou sinne beroof. Kan iemand so leef? 

Jy ken mense soos dit; jou ma was so, jou oom of dalk ‘n vriendin. Hoe meer jy ontsteld is 

oor wat met jou gebeur, hoe meer kalm en vol vrede is hulle. Ons moet net bid en die Here 

vertrou. Jy dink dis malligheid. Selfs in moeilike tye het die persoon absolute vertroue, waar 

jy soms vir hul part wou twyfel. Maar hulle staan onwankelbaar in hul geloof. Ons almal het 

al iemand met ‘n geloof so groot soos die ontmoet. Dit is tog iets wat ons almal begeer. 

Dit is die tipe geloof wat die Here in jou lewe wil inbou. Dis die storie van die Ou Testament 

en die Nuwe Testament. God wil groot geloof in jou lewe inbou. 

Adam en Eva se uitdaging was geloof en vertroue. Net so sukkel ons en kan ons nie vertrou 

dat Hy het die beste vir ons wil hê nie. Dalk kan Hy nie vertrou word nie. Dalk is daar iets 

beters vir my op my eie? Die gebroke verhouding in die tuin van Eden gaan alles oor ons 

vertroue in God wat gebreek het en van daar af is die Here besig om ons vertroue in Hom te 

herstel. God se plan vir jou lewe is om jou in te trek in ‘n persoonlike verhouding met Hom 

wat gebou is op absolute vertroue, geloof en sekerheid. Wat as jy elke oggend wakker kan 

word met hierdie tipe sekerheid in God? 

God het heel eerste met die Israeliete ‘n verhouding gebou, voordat hy vir hulle reëls gegee 

het. Hy red hulle uit Egipte, sorg vir hulle en gee vir hulle kos en klere. Eers wil Hy hê dat 

hulle hom moet vertrou en eers later gee hy reëls hoe hulle moet leef. Eers vertroue in ‘n 

verhouding en dan reëls. Die boodskap van Jesus was dieselfde; verhouding voor reëls. Dis 

God se uitnodiging - om ons vertroue, geloof en sekerheid in Hom te plaas. ‘n Verhouding is 

gebaseer op vertroue, geloof en sekerheid. Enige huwelik of verhouding is gebaseer op 

vertroue en geloof.  

Die essens van ‘n verhouding  

As ons sê ‘n verhouding groei, sê ons eintlik ons vertroue en geloof in die persoon groei. 
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Matteus 8 is die enigste verhaal waar Jesus verbaas en verwonderd is met iemand se 

geloof. Gewoonlik was mense verbaas en verstom met dit wat Jesus gedoen het, maar in 

hierdie gedeelte is Jesus verwonderd met dit wat iemand anders doen. Jesus; “WOW, het jy 

gesien.” Dit was nie iemand wat die wet onderhou het wat hom in verbasing gehad het nie 

– dit was iemand se geloof. 

5. EN nadat Jesus in Kapérnaüm ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor honderd na Hom 

toe en smeek Hom. 

‘n Romeinse hoofman, nie ‘n Jood nie, ‘n militêre man met soldate aan weerskante. Die 

Jode het die Romeine gehaat. Die Romeine was die indringers, hulle het Jode belas en hulle 

grond gevat. As jy hulle gesien het, het jy weggekruip en jy het jou besittings weggesteek. 

Hier kom die hoofman, ‘n goddelose sondaar wat varktjops eet en hy smeek om hulp. 

6. en sê: Here, my kneg lê tuis verlam en hy ly hewige pyne. Lees tussen die lyne... Jesus se 

manne is bly hy is verlam. Die Jode haat die Romeine. Die dissipels sou dink: “Ons hoop sy 

siekte is aansteeklik en al jou honderd manne kry dit... vat die siekte terug na die romeinse 

keiser, hoop hy kry dit ook... Jesus kom ons gaan maak eerder ‘n Jood gesond. Ons help nie 

die Romeine nie.” 

7. Daarop sê Jesus vir hom: Ek sal kom en hom gesond maak. 8. En die hoofman oor 

honderd antwoord en sê: Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie (Jode – ja jy is 

nie), maar spreek net 'n woord, en my kneg sal gesond word. 

Dis asof die Hoofman wou se - “Ek het gesien wat U in die strate doen, ek weet U kan dit 

doen sonder om eers daar te wees. U het krag oor ‘n afstand.” 

Almal was verbaas met die hoofman se geloof, want meeste sou wou gehad het dat die 

Here na hul huis toe moes kom.  

9. Want ek is ook 'n man onder gesag... 

Die Hoofman se gedagtes:  Ons twee het iets in gemeen – jy lyk so doodgewoon soos ek, 

maar wanneer jy siekte aanspreek dan luister dit en verdwyn. Jy het gesag oor siekte en die 

onsigbare. Ek is net so doodgewoon, maar 100 manne luister en gehoorsaam my gesag. 

Hulle doen dit nie omdat ek groter of sterker is nie, hulle doen dit want ek verteenwoordig 

Rome. Dis waar my gesag lê. Natuurlik is daar iets groters wat U verteenwoordig, ‘n hoër 

gesag. Daar is iemand groter wat U verteenwoordig en het die mag om my kneg te genees.  

9. Want ek is ook 'n man onder gesag, en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek: 

Gaan! en hy gaan; en vir 'n ander een: Kom! en hy kom; en vir my dienskneg: Doen dit! en 

hy doen dit. (my knegte luister na my soos siekte na U luister) 

10. Toe Jesus dit hoor, het Hy Hom verwonder (Imatso)  
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Verwonder: wow, verbaas, amazed. Jesus is in verwondering oor hoeveel geloof hierdie 

man het, nie oor wat hy doen en hoe gehoorsaam hy is aan wette nie, maar hoeveel hy glo 

en vertrou, oor sy geloofsekerheid.  

Jesus se gedagtes:  Ek wens die JODE het soveel geloof. Ek wens Petrus en Johannes het die 

tipe geloof gehad. Ek wens julle kan sien wat hierdie man sien. Hy kan sy geloof in My plaas 

a.g.v. wie Ek verteenwoordig.  

10. Toe Jesus dit hoor, het Hy Hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar Ek sê vir 

julle, selfs in Israel het Ek so 'n groot geloof nie gevind nie. 

Dit is ‘n klap in die gesig vir al die skrifgeleerdes, vir al die dissipels en vir die nasie wat 

Jahve verteenwoordig. Hierdie sondaar het meer geloof as enige Jood wat Ek ontmoet het. 

Hy ken nie die 10 gebooie nie, hy praat nie Hebreeus nie en hy mag nie in die Tempel 

ingaan nie. Maar hy snap dit. Jesus probeer nog heeltyd vir almal verduidelik hoe om te 

vertrou. WOW, kyk na die ou, hy is ‘n voorbeeld van GROOT GELOOF. 

Dis wat God vir ons soek: Geloof, vertroue en sekerheid. Dit is die kern van enige 

verhouding.  Die kern van my verhouding met my vrou, is vertroue/sekerheid. Al is my vrou 

‘n paar minute laat, ek vertrou haar steeds.  

‘n Verhouding groei en verdiep namate die vertroue verdiep. 

As God geïnteresseerd is in GROOT geloof, is die groot vraag: Wat maak ons geloof 

GROTER? 

Soos wat ek mense bestudeer het oor die afgelope 15 jaar, is daar 4 eienskappe of 

kenmerke wat eenders is in mense wie se geloof groei. 4 goed in elkeen wat ernstig is om ‘n 

verhouding met Jesus te hê en wie se geloof groei. 

Dis nie 4 stappe, of 4 wette of reëls nie. Dis die 4 goed wat jou help om te groei in jou 

geloof.  Dis die 4 goed wat ons wil hê elkeen by Collage moet beoefen. 

1. Belangrike verhoudinge - Die mense wat jy jouself mee omring speel ‘n ontsettende 

belangrike rol in jou toekoms en wie jy as mens gaan word. 

2. Private dissiplines - Jy mag dalk voel jy kom net nie los van gewoontes nie, maar klein 

konstante dissiplines in jou lewe kan jou hele lewe in ‘n nuwe rigting stuur. 

3. Persoonlike bediening - Wat as jy kan begin om ander mense raak te leef, nie net sit en 

wag dat jou skip moet inkom nie, maar opstaan en ‘n verskil begin maak in ander se lewens. 

4. Deurslaggewende omstandighede - Jou pyn is nie iets wat net met jou gebeur nie, dis 

deel van ons almal se lewensverhaal. 

Jou geloof is van kardinale belang vir jou Hemelse Vader en vir jou pad vorentoe.  

Welkom by die 4 Goed wat die Here gebruik om jou geloof te groei. 
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Inleiding 

Dink net hoe jou uitkyk op die lewe totaal en al anders kon gelyk het as jy absolute vertroue gehad het dat 

God met jou is? Dink net hoe jy sou gereageer het teenoor versoeking, moeilike omstandighede en selfs 

die goeie dinge in die lewe as jy met sekerheid kon weet dat God by jou is, en elke situasie wil gebruik om 

jou te laat groei. Met ander woorde, dink net hoe dit sou gewees het om perfekte geloof te hê. 

 

Bespreek 

Begin deur om die storie van die Romeinse hoofman met die siek dienskneg te lees in Matteus 8:5-10 

1. Ken jy iemand wie se geloof in die Here so sterk is dat hulle geloof met tye jou in verwondering 

laat? Wat is dit omtrent hulle lewe wat jou laat besef hulle geloof is sterk? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. As jy dink aan die 4 goed wat die Here wil gebruik om jou geloof te groei (Belangrike verhoudinge, 

Private dissiplines, Persoonlike bediening, Deurslaggewende omstandighede) watter een het die 

grootste verskil gemaak in jou vertroue in die Here? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Was daar al ‘n tyd in jou lewe waar jou vertroue in die Here, jou geloof, ‘n laagtepunt bereik het? As 

jy die vrymoedigheid het, vertel jou van die omstandighede wat veroorsaak het dat jou geloof 

weggekwyn het, asook wat gemaak het dat jy weer begin vertrou het in die Here? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Gebaseer op jou persoonlike ervaring hoe sal jy ‘n vriend help wat eens op ‘n tyd sterk geloof gehad 

het, maar op ‘n laagtepunt is? Watter vrae sal jy vra en watter raad sal jy gee? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Opsomming 

Wanneer die lewe uitwerk vereis dit nie baie geloof om die Here te vertrou nie. Maar wanneer die lewe 

deurmekaar en morsig raak is die vraag - lei jou geloof jou om te vertrou op die Here, of beweeg jy weg van 

die Here af? 

 

Bid saam 

Onthou om elke week tyd te maak om saam met mekaar te bid. Dit is die belangrikste element van ‘n 

kleingroep byeenkoms. Bid spesifiek vir mekaar om nader te groei aan die Here in moeilike tye. 
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Belangrike verhoudinge. “Jy is ŉ bestiering.” 

Noem ‘n naam van iemand wat ‘n rol gespeel het in jou geloofsreis. Hy/Sy het my gehelp 

om te groei of het ‘n belangrike rol gespeel. 

Oom Pieter het my laat besef, vir die eerste keer, dat die Here ‘n plan het met my lewe. 

Geloof was vir die eerste keer iets lewendigs/tasbaar.  

Zd – iemand wat ‘n verhouding met my gebou het, dag tot dag leiding en raad gegee het, 

iemand wat glad nie skaam vir die Here is nie.  

Dan was daar strategiese mense wat oor my pad gekom het.  Toe die regte lewe met sy 

uitdagings my geloof versmoor het, het hulle my gehelp om die Here te vind, as ‘n 

volwassene in die regte, harde lewe. 

Soms was daar moeilike, eerlike gesprekke. Hulle het my gehelp om my uitkyk op 

Christenskap en geloof te vorm. Hoe God se woord prakties geïntegreer moet word in my 

lewe. Belangrike verhoudinge wat ‘n bestiering was op ‘n spesifieke tyd in my lewe. 

Ek het nog nooit gehoor van iemand wie se lewe radikaal verander het in isolasie nie. 

Iemand wat ‘n lewe van groot geloof in isolasie gevind het nie. ‘n Lewe op jou eie, nog nooit 

nie. Elke verhaal van iemand wat God werklik ontmoet het, was gevul met verhoudinge, 

belangrike verhoudinge wat ‘n bestiering van God was. Almal se storie klink so: “Ek was 

eintlik maar net besig met my eie ding en toe ontmoet ek; ‘n vriend, toe kom my baas oor 

my pad, toe kom sy/hy oor my pad.” God gebruik elke keer verhoudinge in elkeen van ons 

lewens: ‘n gesprek, hulle lewe, hoe hulle huwelik lyk of hoe hy/sy die situasie hanteer het. 

Dit het my geïnspireer om my geloof te groei. 

God gebruik verhoudinge met mense, om ons geloof in Hom te groei. 

Dink aan die teendeel. Was jy al in ‘n verhouding waar die persoon jou verder weggedryf 

het van God af - weg van die regte spoor en weg van geloof af. Dis dalk iemand wat jou 

geloof vernietig het. Jy wens jy het nooit daardie persoon ontmoet nie, nooit op daardie 

date gegaan nie, nooit die foon opgetel nie of nooit hom/haar ontmoet nie. Jou grootste 

spyt is nie jy alleen in isolasie nie, jou grootste spyt kan teruggetrek word na ‘n persoon toe. 

‘n Verhouding met .... Jou slegte gewoontes wat jy nie gebreek kan kry nie, het begin toe jy 

iemand spesifiek ontmoet het. Verhoudinge is kragtig, die impak is groot -  positief of 

negatief. 
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God gebruik verhoudinge in jou lewe om jou geloof te groei. Die verkeerde verhoudinge 

gaan ook jou geloof vernietig. Daar is nie ‘n neutrale verhouding nie, of dit bou jou geloof of 

dit breek dit af... 

Dalk het jy soos ek groot geword, waar jy gedink het jou geloof is ‘n gebeurtenis of event.  

Sondagoggende, in isolasie of ‘n saak tussen net jou en die Here. Jy moes al gevra het: hoe 

hefboom ek verhoudinge om my geloof te bou? 

Meeste van ons leef elke dag in ŉ spesifieke omgewing, rondom mense, tv en media wat 

eerder ons geloof wil breek. Ons moet intensioneel wees met ons verhoudinge. 

Hoe en waar begin jy om die mense te sien en te identifiseer wat die Here oor jou pad 

stuur? Ons sien dit baie keer eers te laat raak. As ek terugdink, besef ek nou die Here het 

daardie spesifieke persoon oor my pad gestuur en ek het nie die belangrikheid op daaride 

stadium raakgesien nie. 

Hier is 2 verse in die Ou Testament en Nuwe Testament wat bevestig dat die Here mense 

oor jou pad gaan stuur en gebruik om jou geloof te groei: 

Spreuke 13:20 Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar hy wat met dwase verkeer, 

versleg. 

Dit is ‘n observasie nie ‘n opdrag nie, jy het dit al baie beleef in jou lewe. Ons grootste spyt 

is iemand se invloed in ons lewe. Maar die waarheid is ook dat, as ons tyd spandeer saam 

met die regte mense gaan dit ons help om ons geloof te groei. Omring jou met die regte 

mense en jy sal groei. ‘n Geestelike aspek aan verhoudinge: 

1 Korintiërs 15:33 - Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes. NLV- “slegte 

geselskap bederf goeie gewoontes”. 

Sedes – morele standaarde, gewoontes. 

Jou verhouding met mense kan ‘n negatiewe geestelike impak hê op jou lewe. Die mense 

om jou beïnvloed jou meer as wat jy graag wil glo. Jy word uiteindelik soos die mense om 

jou. Verhoudinge het ‘n geestelike en dieper invloed in jou lewe.  

Dit is ‘n beginsel wat of vir jou of teen jou werk.  

As die Here verhoudinge wil gebruik om jou geloof te groei is die vraag; wat is ons 

verantwoordelikheid, wat moet ons doen? 

Dis hoekom ons by Collage moeite doen om meer te wees as ‘n kerk wat in rye sit op 

Sondae, maar eerder mense is wat om tafeltjie sit, koffie saam drink, in kleingroepe 

bymekaarkom en mense aan mekaar voor stel. Verhoudinge is die kern, die belangrikste 

aspek, meer as ‘n preek of ‘n lied. Ons kan nie as kerk verhoudinge forseer nie, maar ons 

kan as kerk ‘n gunstige omgewing skep vir potensiële verhoudinge.  
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Dis hoekom die jubeljare en kleingroepe belangrik is. Verhoudinge is belangrik. Dis wat die 

Here gebruik. Dink aan mense se getuienisse. Niemand ontmoet die Here daar êrens op ‘n 

eiland in isolasie nie, nee. “Toe kom ..... oor my pad en dit het alles verander.”  

Ons verantwoordelikheid is om die verhoudinge wat die Here oor ons pad stuur, te 

hefboom, te beskerm en moeite in te sit. Jy daag op vir ‘n kleingroep byeenkoms, jy gaan 

Jubeljare toe. Die Here gebruik verhoudinge om almal se geloof te groei. Kinders in die 

kinderkerk, want daar is iemand wat inbou in hulle lewens in. Dis hoekom dit ook belangrik 

is dat kinders inskakel van jongs af by die kinderkerk.  

God gebruik verhoudinge met mense, om ons geloof in Hom te groei. 

Dit is nie meer net Sondag preke nie, dis verhoudinge met mense. Dalk nie eers by die kerk 

nie, maar in jou gemeenskap. Iemand het jou genooi en jy bly sê: “ek weet ek moet, ek sal 

nog, ek sal volgende week, ek weet dit sal goed wees vir my...” 

 

 

Dan vir party van ons is die issue nie om op te daag by die kleingroep of die uitnodiging nie, 

maar om beskikbaar te wees om gebruik te word deur die Here. Jy bid vir mense in 

omstandighede wat jou hart breek, jy is besorgd oor hulle huwelik of hulle uitdagings. Jy is 

bekommerd en jy bid vir hulle, maar jy het nog nooit intensioneel opgedaag in hulle lewens 

nie.  

Miskien is jy ‘n bestiering vir iemand. 

Belangrike verhoudinge wat ‘n bestiering is, begin dikwels by ‘n “awkward” oomblik. 

“Ek gaan nie net toekyk hoe sy ‘n fout maak nie, ek gaan nie net sy probleme ignoreer nie.” 

Dalk is dit baie ongemaklik vir jou om die eerste tree te gee. Maar die Here gebruik 

verhoudinge om mense se geloof te groei. 

Die rede hoekom ek vandag die Here dien, die pa is wie ek is, is a.g.v. iemand wat my 

awkwardly kerk toe genooi het. “LOS MY UIT, ek gaan nie kerk toe nie...”  

Ek dank die Here vandag dat iemand bereid was om vir my die awkward vraag te vrae: 

“WAT DOEN JY SONDAG, DINSDAG... kom saam!” Die resultaat - my geloof het gegroei.  

Vir party van ons, moet ons ‘n besluit neem om ‘n commitment te maak om elke week ‘n 

kleingroep te join. Vir ander is die uitdaging om beskikbaar te wees om iemand te nooi, al is 

dit awkward. Jy moet dalk daardie persoon bel, sy klokkie gaan druk: “Ek weet dit het seker 

niks met my uit te waai nie, maar wil jy nie Sondag saam met my kerk toe kom  nie?” 

Hierdie beginsel rondom verhoudinge kan of jou geloof bou of breek.  

Jou vriende bepaal die rigting en kwaliteit van jou toekoms. 
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Met wie omring jy jouself, want die Here gebruik verhoudinge om jou geloof te bou en te 

groei? Hoe gaan jy verhoudinge hefboom? 

1. Gaan jy die Here en die regte mense om jou toelaat om in te bou in jou lewe. 

Intensioneel toelaat? 

2. Of gaan jy verhoudinge hefboom deur meer beskikbaar te wees vir diegene om jou? 

 

Al is dit awkward of ongemaklik, iemand het jou nodig. 

“Ek is so bly ek het jou ontmoet, al was dit so ongemaklik daai eerste keer, maar dit het 

alles vir my verander.” 
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Inleiding 

Soos die meeste mense kan ons nie ons lewensverhaal vertel sonder om sekere sleutelpersone in ons 

lewens te noem nie. Dieselfde is waar van ons geloofslewe, êrens was iemand ‘n bestiering in ons lewens! 

 

Bespreek 

1. As jy terugkyk oor jou lewe, is daar iemand wat jy voel die Here jou padlangs gestuur het op ‘n 

kritiese tyd in jou lewe? Wie was dit en hoe het die Here die persoon gebruik in jou lewe? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Vra verskillende mense in die groep om Spreuke 13:20 uit verskillende vertalings asook Engels te lees. 

Bybelsgesproke beteken iemand wat WYS is dat die lewe samehangend is, maw. dat vandag se besluite more se realiteit word. ‘n Dwaas is 

dan egter iemand wat dink dat vandag se besluite en optrede geen impak op sy toekoms het nie. 

2. Wat is die belofte vir die wat wandel met mense wat wys is? Wat is die gevolge wanneer jy jouself 

omring met mense wat dwaas is? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Die beginsel – “ons vriende bepaal die rigting en kwaliteit van ons lewe” was baie waar toe ons op 

skool was, maar is dit vandag ook van toepassing op jou volwasse lewe? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Opsomming 

Uit ons eie ervaring in die lewe is dit baie duidelik dat ons vriende ons karakter vorm. Die Bybel is duidelik 

dat die mense waarmee ons onsself mee omring die vermoë het om of ons of geestelik te versterk of ons in 

‘n rigting stuur wat ons nooit bedoel het om te gaan nie.  

 

4. Natuurlik leef ons nie in ‘n kokon nie en het ons ook die verantwoordelikheid om uit te reik na 

vriende wie se lewe ontspoor het, maar hoe balanseer jy die verhouding wat jou opbou teenoor jy 

wat ‘n invloed kan hê om iemand anders op te bou? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Bid Saam 

Bid dat die Here elkeen die wysheid sal gee om onsself te omring met mense wat ons opbou en versterk, 

maar ook om die balans te kan handhaaf om steeds uit te reik (binne grense) na vriende wat die Here 

nodig het. 
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Private Dissipline: Die goed wat jy veronderstel is om te doen maar nooit doen nie. Jy is 

veronderstel om vroeër op te staan, maar jy doen dit nie.  Jy’s veronderstel om te oefen 

maar jy doen dit nie, gesonder te eet, meer te spaar of meer tyd te spandeer met die 

kinders. Meeste van die tyd wat jy ‘n boodskap hoor oor dissipline laat dit jou net sleg voel 

oor jouself. Jy sê vir jouself - ek is so lui.  Dan kom jou kollegas op ‘n Maandag vrolik by die 

werk aan: “Ek het 5h gaan draf, ek voel so goed en jy?” ... Aggg. Ons verpes dit want hulle 

laat ons net sleg voel oor onsself. Die woord dissipline maak jou al klaar moeg. Dink net aan 

al die goed wat jy veronderstel was om laas jaar al te begin doen het. 

Dissipline begin altyd swaar en met moeite, maar dit eindig later in ‘n stokperdjie wat baie 

lekker is en soms kan jy nie meer sonder dit in jou lewe klaarkom nie. Draf is aanvanklik ‘n 

straf maar later ‘n iets waarsonder jy nie kan klaarkom nie. Draf, fietsry, sluit aan by ‘n 

klub, klavierlesse. Dis nie meer ‘n dissipline nie, nou is dit iets wat jy geniet, ‘n gesonde 

obsessie. 

Dissipline bring altyd vordering. Selfs al sien jy vreeslik op daarna aanvanklik, al doen jy dit 

met ‘n lang suur gesig. Dissipline bring altyd vordering.  

Dissipline bring vryheid. Dis dalk sleg om nou te spaar, maar later het jy meer vryheid. 

Dissipline = Uitgestelde bevrediging.  

In ons reeks die 4 Goed wat die Here wil gebruik om my geloof te groei is daar 4 essensiële 

goed wat die Here in ons almal se lewens gebruik om ons geloof te groei. Dis nie iets wat ek 

uit my duim suig nie. Oor al die jare, in die Bybel en deur jou ervaring sal jy hierdie 4 groot 

boustene kan identifiseer en meer intensioneel daarmee omgaan. 

Dit is belangrik om onsself te omring met die regte mense. Hy gebruik Dissipline, dan jou 

persoonlike bediening en deurslaggewende omstandighede om ons geloof te groei. 

Telkens as ek na iemand se geloofsverhaal luister,  is die kenmerkende eienskap hulle 

private dissiplines. Hulle vertel hoe hulle begin het om te bid, stiltetyd te hou... Hulle het 

begin om tyd eenkant te sit en het tyd gemaak vir hul toewyding aan die Here. Dis elkeen 

van ons se keuse om die dissipline te hê om tyd met die Here te spandeer. Hulle het nie net 

tyd afgestaan het nie, maar was gedissiplineerd om van hulle geld en inkomste af te staan 

aan die Here. Om te gee is maar nog altyd ‘n moeilike dissipline om mee te begin – “ek 

weet ek is veronderstel, maar dis moeilik om te begin gee.” Veral om elke maand in die 

gewoonte te kom om ‘n gedeelte te gee. Maar as jy met mense praat oor hul geloofsreis, 

dan sien jy elke keer hoe daar iets in hulle hart en bankrekening skuif – om ‘n verskil in 

ander se lewens te maak.  
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Vandag gaan jy sien hoe Jesus ons wil help om te verstaan dat hierdie dissiplines nie so seer 

gaan oor iemand anders wat voordeel daaruit trek nie, maar meer oor jou geloof wat 

daardeur baat vind. Dit gaan oor jou vertroue in die Here, jou geloof wat groei...  

Daar is die gebed  waar jy bid vir ander mense en jy waar jy die nood sien in ander se 

lewens - en dan gee om daardie nood wat hulle het, te verlig. Dis een ding. 

Vandag praat ons oor iets heeltemal anders – nie wat dit doen vir ander nie, maar wat dit 

doen vir jou geloof en verhouding met die Here. Dit gaan oor wat dit doen in jou hart.  Dis 

wat die Here uiteindelik na smag; ‘n verhouding met jou, jou geloof en jou vertroue in Hom. 

Dis hoekom hierdie private dissiplines belangrik is in jou lewe. 

Vir ons geloof en vertroue in die Here om te groei, het ons nodig om aandag te gee aan 

hierdie dissiplines. Baie van julle sal saamstem dat dit aanvanklik ‘n straf was om tyd te 

maak om te bid of om ‘n gedeelte van jou inkomste prys te gee maar, vandag is dit lekker. 

Dis nie meer ‘n dissipline of ‘n straf nie, dis lekker om te gee en te bid. 

Natuurlik het jy ‘n weerstand teenoor die 2 dissiplines. Net soos wat jy weerstand het om 

te begin oefen. Daardie spier moet strek en rek, dit is aanvanklik seer.  Geloof is net soos 

spiere - aanvanklik is dit seer en sleg want die Here rek jou geloofspiere.  Jy wil moed opgee 

teen die 5de keer wat jy dit moet doen, maar, as jy dit kan reg kry om in gewoonte te kom 

om aan te hou om die spier van geloof te oefen gaan jy later nie meer sonder dit kan 

klaarkom in jou lewe nie. 

Ek soek nie iets van jou nie, ek soek iets vir jou... 

Matteus 6:1“Moenie julle godsdienstige pligte (dissiplines) in die openbaar nakom om deur 

mense gesien te word nie (teendeel van in die privaat), want dan kry julle geen beloning 

van julle Vader wat in die hemel is nie. 

Hierdie is dissiplines wat jy in die privaat doen en Ons hemelse Vader gee ag daarop as Hy 

ons sien dit in die geheim of privaat doen. Natuurlik doen ons dit nie vir die beloning nie. 

Net soos ons nie liefdadigheid doen sodat ons beloon moet word nie - maar ons hemelse 

Vader sien wat ons in die geheim doen.  

Hier is die eerste dissipline wat ons in privaat of geheim moet doen. 

2 “As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie. Dit doen die skynheiliges in die 

sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker Ek julle: Hulle 

het hulle beloning klaar weg. 

Die beloning is die lof van die mense. Mense dink jy is vreeslik oulik. As jy so gee, het jy 

reeds jou beloning. 

3 Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen 

nie, 4 sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou 

beloon.” 
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Hulle beloning is wat die mense van hulle dink, julle beloning kom van julle Hemelse Vader. 

Watse beloning? Wel in plaas van eer van mense sal Jou Hemelse Vader jou eer as jy in die 

geheim gee. Jy moet nie opsoek wees na die goedkeuring van mense nie, maar die 

goedkeuring van God.  

Onthou, hierdie gedeelte gaan nie nou oor wat dit doen vir mense wat arm is nie, dit gaan 

oor wat dit doen vir jou verhouding, jou vertroue in die HERE. 

Wat as jy regtig kon glo dat jou Hemelse Vader sien wat jy in die geheim gee en dat Hy jou 

wil beloon? Die rede hoekom ons huiwerig is om te gee en meer vrygewig lewe is omdat 

ons dit nie eintlik glo nie. Die issue is nie geld nie, dit is ons vertroue en sekerheid in God. 

Die issue is nie geld nie, want jy gaan in elk geval al jou geld op die aarde agterlaat. Die 

issue is jou hart.  

As ons dit regtig geglo het sou ons nie so moeilik gegee het nie en op ons tande gebyt het 

elke keer as ons moes gee nie. Nee ons sou met liefde gee, want my Hemelse Vader sal vir 

my sorg. Jy sou gee gesien het as ‘n geleentheid.  

Hoekom is die dissipline om te gee so ‘n geloofstryd vir ons? 

Dis maklik om die Here 100% te vertrou vir dit wat na die dood gebeur. “O Here, ek vertrou 

U 100% vir my ewigheid na ek gesterf het.” Die rede hoekom ons so maklik vertrou vir die 

hiernamaals is omdat ons geen ander keuse het nie. Vir alles na die dood glo en vertrou ons 

maklik. Maar vir alles van jou sterfdatum af terug na vandag is jou vertroue in jou geld. Die 

ding waarin jy jou vertroue die meeste in sit tot die dag wat jy sterf, is jou geld, want geld is 

lewe. Keer op keer het Jesus gepraat oor ons wat ons totale vertroue in ons welvaart en 

geld plaas, want dit is wat die mensdom nog altyd mee die meeste stoei. Die grootste 

opponent vir ons geloof en vertroue in God is geloof en vertroue in geld. Dis hoekom Jesus 

sê jy kan nie beide God en Geld (Mammon) dien nie.  

Jou bekommernis oor geld is die grootste ding wat jou aandag probeer kry om jou totale 

geloof en vertroue in te plaas. Daar gaan nooit iets groters wees wat gaan kompeteer vir 

jou geloof nie.  

Ons lewe asof geld alles in die lewe is. Jou geld is jou alles, want jy bekommer meer oor 

geld as enigiets ander op hierdie aarde.  

Dit is nie ‘n goeie of ‘n slegte ding nie, dis ‘n ‘mens’ ding. Jesus het keer op keer gepreek oor 

ons wat so afhanklik is en bekommerd is oor geld. Dit consume ons totaal en al. Jesus wil 

ons leer dat daar ‘n beter lewe is, ‘n gesonder lewe. 

Dis hoekom Jesus krap op die ding waarop ons die meeste vertrou. Jou geld, welvaart en 

jou bekommernis oor jou geld. Gaan ek genoeg hê? 

Jesus: “Ek wil hê jy moet My vertrou, Ek wil hê jy moet jou lewe bou rondom ‘n Hemelse 

Vader wat vir jou sorg.” “Ja maar Here, die kerk het nie my geld nodig nie, hulle het 

genoeg.” Ek praat nie van om iemand met ‘n behoefte te help nie, ek praat van jou HART!!! 
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Die enigste manier hoe ons kan los kom van ons absolute vertroue in ons geld en inkomste 

is om te begin gee. Die dissipline van gee is die enigste manier om ons vertroue te begin 

skuif van ons geld na ons hemelse vader. Geld is ‘n geloof ding en as ons wil groei in ons 

geloof gaan ons oor die geld hekkie moet kom en nie omdat die Here jou geld wil hê nie, 

maar omdat Hy jou hart en vertroue in Hom soek.  

Dis hoekom dit belangrik is om jou maand eerste te begin met ‘n persentasie wat jy gee, 

voordat jy daaraan raak.  

Die grootste rede hoekom geld so emosioneel is, is omdat ons totale vertroue daarin is. 

Geld verteenwoordig ons sekuriteit en sekerheid.  

Dis hoekom Jesus oor geld praat, want Hy wil ons sekuriteit en sekerheid wees. Nie net vir 

na jou dood nie, maar van vandag af tot die dag wat jy sterf. “Ek wil hê jy moet My vertrou 

terwyl jy lewe.” 

Jesus wil ons vertroue en geloof wat ons in geld plaas verskuif na ons vertroue en geloof in 

Hom, Hy wil ons geloof in Hom groei.  

Die spanning wat jy beleef met geld is ‘n geloofsaak: “sal my Hemelse Vader vir my sorg?” 

Ja, hy sal ons beloon! 

5“Verder, as julle bid... Gebed gaan oor jou tyd, want wie het tyd om te bid?  

5“ Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om 

in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit 

verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg. Weer ‘n beloning. 

6 Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader... 

Dis nie jou skietgebede op die N1 nie: “Here ek hoop sy raak ontslae van daai boyfriend. Ag 

Here help asb tog, net nie hierdie onnosele kollegas nie...” 

Almal bid hierdie skietgebede. NEE, Hy praat van om jou mees waardevolste bate op sy te 

skuif. TYD is ons kosbaarste besitting. Ons gaan uit tyd uit hardloop lank voor ons uit geld 

uit hardloop. “Gee vir My ‘n gedeelte van die ding wat die belangrikste is in jou lewe.” 

6 Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader 

(verhouding) wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.  

Hierdie beloning met beide ons geld en tyd het niks te doen met ons wat nou iets doen om 

geseënd te wees of om beloon te word nie. Jou hemelse Vader gee ag en staan op wanneer 

jy van jou besige lewe afstaan aan Hom.  

Ons almal gaan tyd gee vir die Here as daar ‘n noodgeval is. Hierdie is jy wat jou tyd gee 

wanneer daar nie ‘n noodgeval is nie en wanneer jy nie iets soek vir jouself nie. 

“Here ek is so afhanklik van U, ek kan nie myself indink om ‘n dag te begin sonder om tyd te 

spandeer met U nie.” 
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As jy mense wat al lank ‘n verhouding het met die Here sou vra: “Wat is die beloning om tyd 

te spandeer met die Here? Is die beloning dat al jou gebede beantwoord word?” 

Die beloning is nie dat die Here al jou gebede beantwoord en ja sê vir alles wat jy vra  nie 

(daai nuwe kar) omdat jy elke dag tyd uitkoop om met hom te spandeer nie, die beloning is 

Ek stap weg in die oggende van my tyd saam met my Hemelse Vader met ‘n absolute 

sekerheid dat Hy gaan saam met my.  

Meer as enige een van die 4 goed wat die Here wil gebruik om jou geloof te groei is hierdie 

dissiplines sekerlik die belangrikste, want dis iets wat ons aktief kan doen en beoefen. 

Al is dit swaar om vroeër op te staan, om tyd te maak of al gee jy met ‘n verkeerde 

gesindheid. 

Meeste goeie dissiplines begin met jou wat ‘n verkeerde gesindheid het, jy trek die tekkies 

aan, maar jy is kwaad dat jy commit het... 

As ons dit kan reg kry om die Here te vertrou met ‘n persentasie van ons inkomste en ‘n 

gedeelte van ons tyd, begin ons verhouding met Hom te groei. 

Die Here is in elk geval in beheer van jou geld en tyd. Hoe laf is dit van my om enigsins te 

dink dit is myne en ek is in beheer daarvan?  

“Hemelse Vader ek vertrou U met my tyd en welvaart.” Die Here se beloning is nie karre en 

skoene nie. My belewenis is die Here se nabyheid, sy voorsiening, ‘n wete en ‘n sekerheid 

dat my lewe in goeie hande is. 

Hy gaan verder om te praat oor die 3de dissipline; om te vas. As ek daaroor moet praat 

vanaand mag jy dalk besluit dat Christenskap een te veel vir jou is. 

Ek onthou toe ek 19 was. Ek het een maal ‘n week gevas. Jy sal vra en wat was die beloning 

daarvan? Wel, my lewe en karakter wat verander het. Slegte gewoontes wat ek van ontslae 

geraak het. My krag, my lewe, my hoop en my toekoms. Dis die bron van my lewe, my 

onderhoud en my sekerheid. 

 

Wat as jy die 2 belangrikste goed in jou aan die Here kan toevertrou. Jou Tyd en Geld?  

My vertroue en sekerheid is nie my welvaart en geld nie, dis in U. 
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Inleiding 

In Jesus se bergprediking leer ons hoe ‘n dissipline van gebed en vrygewigheid ons vertroue in die Here kan 

groei. Hierdie twee dissiplines wys op ons twee kosbaarste besittings, tyd en geld. 

 

Bespreek 

1. As jy dink aan dissipline oor die algemeen, waarmee sukkel jy die meeste? Is daar iets in jou lewe 

wat jy op die oomblik van hou om te doen, wat aanvanklik begin het as ‘n dissipline? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Het jy as kind groot geword in ‘n huis wat Private Geestelike Dissiplines aangemoedig het? Dinge 

soos gebed, stiltetyd, gee, vas, belydenis? Watter van hierdie gewoontes het behoue gebly in jou 

volwasse lewe? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Goeie dissiplines het ‘n invloed op die gesondheid van ons verhoudinge. Kan jy dink aan ‘n dissipline 

wat handhaaf wat gevolglik jou verhoudinge versterk. Soos byvoorbeeld om jou ma gereeld te bel, 

kom huis toe op ‘n voorspelbare tyd, maak skoon as jy iets vuil gemaak het, drink ‘n bietjie minder 

en in matigheid? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Ons almal bid in tye van krisis. Dink jy jou nood gebede sal anders lyk as jy die daaglikse gewoonte 

beoefen om alleen tyd met die Here te spandeer? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Opsomming 

Jy mag dalk dissipline vreemd vind as een van die essensiële bestanddele om ‘n intieme en outentieke 

verhouding met die Here te hê. Jy sê dissipline is rigied en ‘n roetine waar ‘n verhouding meer spontaan en 

vloeiend moet wees. Maar dink aan al jou gesonde verhoudinge en hoe dit bymekaar gehou word deur 

gesonde gewoontes, dissiplines en roetines. Dink net as jou huwelik geen grense en selfbeheersing gehad 

het nie. So verhouding gaan mos nie hou nie. Jou verhouding met die Here werk dieselfde. Hierdie 

dissiplines bring ons nader aan die Here en versterk ons vertroue in Hom. 

 

Bid Saam 

Bid dat die Here ons sal help om die belangrikheid van dissiplines in ons lewens te identifiseer en te help 

om gesonde gewoontes te kweek. 
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Die een ding wat die Nuwe Testament ons na toe uitnooi, is om te “connect” met die Here.  

Nie deur wette of goeie werke nie, maar deur geloof en vertroue. Ek plaas my vertroue en 

geloof in Jesus Christus en wete dat Hy ‘n nuwe lewe vir my het. 

Die Ou Testament begin met ‘n verhouding en vertroue wat gebreek het. Adam en Eva het 

die vertrouensverhouding gebreek: “Here ons dink U hou iets weg van ons. Ek vertrou nie 

dat U die beste plan het vir my nie.” Elke keer as ons sonde doen, is dit eintlik ons wat God 

nie vertrou nie. 

So Jesus kom in die Nuwe Testament en herstel die verhouding op die selfde wyse as wat 

dit gebreek het. Die verhouding is nie primêr gebreek deur die mense wat ‘n klomp slegte 

goed gedoen het en nou moet ons goeie goed doen om die verhouding te herstel nie. NEE, 

vertroue is gebreek en die enigste manier om die verhouding te herstel is om die vertroue 

te herstel. Daarom is ons geloof in God van kardinale belang, want geloof is die essens van 

ons verhouding met God. Ons praat van ‘n groeiende verhouding met Jesus en dit groei 

wanneer ons geloof en vertroue in God groei. Wanneer ons geloof en vertroue groei en 

sterker word is wanneer ons versoeking en moeilike tye kan tee staan. 

Daarom praat ons oor die 4 spesifieke goed wat die Here wil gebruik om jou geloof te laat 

groei en uitskiet. Belangrike verhoudinge, Private dissiplines, Persoonlike Bediening en 

Deurslaggewende omstandighede.  

Elke keer as jy iemand se verhaal hoor van hoe die Here hulle geloof laat groei en uitskiet 

het, hoor jy elke keer as deel van hulle verhaal:  “en toe was daar hierdie hunkering in my 

om iets te doen aan...”.  Êrens het ek gevoel ek moet betrokke raak of net ‘n verskil maak 

en ek was glad nie voorbereid of toegerus om ‘n verskil te maak nie, maar iets binne in my 

het al hoe meer begin druk. Aanvanklik het jy gedink dis dalk skuldgevoel, of te veel pizza, 

maar dit bly by jou opkom om ‘n verskil te maak. Ek was aanvanklik bang en angstig dat ek 

nie gaan weet hoe om ‘n verskil te maak nie, maar toe ek net eers begin betrokke raak het, 

het die Here begin deur my werk. 

Miskien is jy in die middel van ‘n stryd met die Here, jy weet jy moet iets begin doen, maar 

jy huiwer om te luister na die hunkering. Die Here bring dit weer en weer op in jou hart en 

jy stoei en huiwer. Die issue is weereens nie die mense met ‘n behoefte en die voordeel wat 

hulle gaan geniet as jy jou hand uitsteek nie. Die issue is primêr die mense wat jou hulp nie 

nodig het nie, maar die Here wat hierdie geleenthede wil gebruik om geloof te STRETCH en 

te groei. 
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Daarom nooi Hy ons uit om buite ons gemaksone, ons ondervinding en opleiding uit te stap 

en om in geloof te sien wat Hy deur ons wil doen. 

 

Mattheus 14:14 EN toe Jesus uitgaan, het Hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle 

gevoel, en Hy het hulle siekes gesond gemaak. 

15 En toe dit aand geword het, kom sy dissipels na Hom en sê: Die plek is verlate, en dit is al 

oor die tyd; stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel 

koop.  

16 Maar Jesus sê vir hulle: Hulle hoef nie weg te gaan nie; gee julle vir hulle iets om te eet. 

Hier is die spanning; Die dissipels sien die behoefte raak, net soos ons. Jy sien die behoefte 

by tieners, by kinders in gebroke huise om iets te doen vir hulle. Jou hart word geraak deur 

enkel ouers. Jy sien die behoefte en beleef ‘n hunkering in jou hart. 

Maar dan bid ons daarvoor: “Here stuur asb iemand om die vrou te help, die tieners te 

help...” Ek doen nie iets daaraan nie, maar ek bid vir hulle: “jy weet gebed is mos my sterk 

punt!”. Dan maak hulle nes ons, verskonings. 

17 Maar hulle antwoord Hom: Ons het hier net vyf brode en twee visse. Ons is nie toegerus 

of voorbereid nie, ek kan nie iets daaraan doen nie. 

18 En Hy sê: Bring dit hier vir My. “Here, maar dit is al wat ek het.” Bring net wat jy het. 

“Here ek ken nie die Bybel so goed nie hoe gaan ek help by die kinderkerk?” Wel bring My 

net wat jy het. “Here ek is oud, wie gaan vir my luister?”. Bring vir My wat jy het. “Ek het nie 

genoeg ondervinding nie...”  

19 Toe gee Hy die skare bevel om op die gras te gaan sit; en Hy neem die vyf brode en die 

twee visse, kyk op na die hemel en dank; en nadat Hy die brode gebreek het, gee Hy dit aan 

die dissipels en die dissipels aan die skare. 

“Dis net genoeg kos vir my, wat nou?” Ek dink hulle het gehoop die mense begin loop, maar 

toe begin hulle net te doen wat hulle weet om te doen. Hulle het bloot begin uitdeel. 

Hulle het net gedoen wat hulle kon doen en vertrou dat Jesus doen wat net Jesus kan doen. 

Wanneer jy die hunkering voel (raak betrokke, reik uit, bel) en jy terselfdetyd  huiwer en 

verskonings opmaak, is jou verantwoordelikheid baie eenvoudig – Jy doen net wat jy kan 

doen en die Here sal doen wat net Hy kan doen. 

Jou huiwerigheid, onsekerheid of vrae van: “kan ek, is ek bekwaam, dis buite my gemak?” 

Daai spanning is jou geloof spier wat geSTRETCH word. Die Here groei jou geloof. Die issue 

is nie net die mense wat ‘n behoefte het nie, die issue is jou geloof wat moet groei. Jou 

geloof is op die spel. 
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Elke keer waar iemand braaf is om uit hulle gemaksone te gaan om iemand te help kry jy 

mense wat onvoorbereid en onbekwaam voel en bloot doen wat hulle kan en die Here 

vertrou om te doen wat net die HERE kan doen. Elke keer kyk hulle terug en gee aan die 

Here die eer vir wat daar gebeur het.  

“Waar gaan die geld vandaan kom, waar gaan die hulpbronne vandaan kom, waar gaan al 

die kos vandaan kom?” 

20-21 En almal het geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brokstukke 

opgetel, twaalf mandjies vol. En dit was omtrent vyfduisend manne wat geëet het, buiten 

die vroue en kinders. 

Elkeen van die dissipels het besef dit was God wat ‘n wonder gedoen het. “Alle eer aan die 

Here, ons het net ‘n rol gespeel, net die brood uitgedeel, net gedoen wat ons geweet het 

om te doen.” 

Die primêre doel van hierdie wonderwerk wat Jesus gedoen het was nie die 5000 wat geëet 

het nie, maar die dissipels se geloof en vertroue wat gegroei het. Jesus sou binnekort 

hierdie bediening oorhandig aan hierdie 12, Hy wou seker maak hulle groei in hulle 

verhouding met God. 

Jesus is besig om hulle te leer, te groei en te strek. Hy is steeds besig met die les in die 

volgende verhaal. 

22 EN Jesus het dadelik sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en voor Hom uit te vaar 

na die oorkant, terwyl Hy die skare wegstuur. 

23 En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg om in die eensaamheid te 

bid. En toe dit aand geword het, was Hy daar alleen. (Private dissipline) 

24 En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe; want die wind was 

teen hulle. 

Hulle is vissermanne. Hulle het al baie hier geroei, maar nou is daar golwe - blykbaar tot 3m 

hoog. Hulle roei maar kom nie êrens nie. 

25 Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. 

26 En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is 'n spook! 

En hulle het geskreeu van vrees. 

Al hierdie ‘saints’ op die boot, geloofshelde, die helde van die Christelike tradisie, en hier is 

hulle, baie ontsteld en angstig. Waar is hulle geloof en vertroue? 

27 Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie 

vrees nie. 
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In daai oomblik gaan die lig vir Petrus aan. Jesus het dit alles beplan, maar eers moes ons 

net die brood uitdeel, geloof hê en nou nooi Hy ons uit om weer uit ons gemaksone uit te 

klim. Toe probeer Petrus. 

28 En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te 

kom. 

Let op dat Petrus nie roekeloos is nie. Hy voel nie die hunkering binne hom en gaan net 

oorboord nie. NEE: “Jesus as ek hierdie hunkering in my hart reg verstaan, en as dit van U af 

is, VRA my, BEVEEL my.” 

29 En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. 

Petrus doen hier presies dieselfde wat hy gedoen het met die vis en die brood. Hy doen net 

wat hy kan doen: “Ek weet nie hoe om op water te loop nie, maar ek weet hoe om uit die 

boot te klim en ek weet hoe om te loop. Dis is al wat ek kan doen, dis my beperking, HERE 

doen wat net U kan doen?” 

Dis die gebede wat ons moet bid om te groei. “Here, ek wil uit my gemaksone klim. Ek wil 

nie mense help met my eie idees nie.”  

Vir baie van ons is Hy reeds besig om ons uit te nooi. Dalk ‘n geleentheid buite die kerk. Om  

aan te meld by ‘n liefdadigheid organisasie of om aan te meld by die kinderkerk. “Here ek 

wil ‘n verskil maak in ander kindertjies se lewens of by die tieners wat mentors benodig. 

HERE, wys my waar, ek kan lees, ek kan loop, ek kan opdaag, wys my." 

30 Maar toe hy die sterk wind sien (hy dink toe aan sy tekortkominge, menslikheid, “ek kan 

nie uit myself nie”), het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red 

my! 

31En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, 

waarom het jy getwyfel? 

Alles gaan oor geloof. Natuurlik kan jy nie! Ons geloof moet nog groei, dis nog klein. 

Jesus verkleineer nie vir Petrus nie. Hy is die enigste een wat uitgeklim het, die ander sit net 

en kyk. Dit wat Petrus gedoen het was braaf. 

Let wel nie ongelowige nie, NEE, kleingelowige; “Petrus jy het begin glo, jy is so naby aan 

wat Ek jou wil leer, jy begin dit te verstaan, moenie na jou eie vermoëns kyk nie, kyk na 

My.” 

32 Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan lê. 

33 Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en sê: Waarlik, U is die Seun van 

God! 

Hoeveel keer het ek en jy nie al in hierdie kerk ‘n voordeel benut van iemand anders wat uit 

sy gemaksone uitgeklim het nie. Annabel kan nie wag om kinderkerk toe te gaan nie, want 
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Rona het uit die boot geklim, Herman en baie ander (Kinderstad personeel). Mense het ‘n 

belewenis in aanbidding omdat iemand begin dromme speel het. Elkeen van ons trek 

voordeel omdat ‘n klomp mense uit hulle boot geklim het en opgeoffer het. Jy mag dalk 

dink hierdie klomp vrywilligers wat met GR7’s praat is super toegerus.  

Hulle het almal onvoorbereid gevoel. “Here ek kan nie, maar ek gaan net doen wat ek kan 

en vertrou dat U gaan doen wat net U kan doen.” Hulle het gereageer op die hunkering. Is 

jy nie bly iemand anders het uit die boot geklim nie. Dit was vir hulle awkward en moeilik, 

maar hulle het vertrou dat die Here gaan doen wat net die Here kan doen. 

Wat is die hunkering in jou hart wat jy oor huiwer? Die issue is nie die mense wat gaan uit 

mis omdat jy nie uitklim nie, die issue is jy wat gaan uit mis in jou geloof.  

Is jy bereid om net te doen wat jy kan doen en die HERE te vertrou dat Hy sal doen wat net 

Hy kan doen. Al voel jy onvoorbereid, dit gaan jou geloof groei. 

Ja, daar gaan mense wees wat gaan baat vind met dit wat die HERE deur jou gaan doen, 

maar meer as dit, jy gaan in jou persoonlike lewe besef dat die Here doen groter goed deur 

jou as wat jy in staat is. Ek wil nie uit mis op dit wat die HERE deur my wil doen nie en ek wil 

sien hoe my geloof groei. 
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Inleiding 

Kom ons dink weer aan die verskillende manier wat die Here ons geloof wil groei. Belangrike verhoudinge, Private dissiplines, Persoonlike 

Bediening en Deurslaggewende omstandighede. 

Om iets vir die Here te doen voel gewoonlik of jy uit jou diepte is, of jy nie genoeg opgelei is nie, of jy nie 

bekwaam is nie. Dit voel of jy ge-“stretch” word. Dis juis die punt, die Here wil ons almal stretch deur êrens 

te dien. Kom ons kyk na hoe ons geloof kan groei wanneer ons ander dien. 

 

Bespreek 

1. Het jy al ooit ‘n hunkering gevoel om êrens betrokke te raak en te dien, maar dit eerder geïgnoreer 

omdat jy onbevoeg gevoel het? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Lees Matteus 14:13-17. Die dissipels het die verskoning gebruik dat daar te veel mense was en dat 

hulle nie so baie kos het nie. Watter verskonings gebruik jy soms? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Lees Matteus 14:18-21. Niemand sou ooit kon voorsien dat Jesus iets so eenvoudig soos vis en 

brood gaan gebruik om ‘n wonderwerk te doen nie. Watter talent, ondervind of vermoë het jy wat 

net so nietig mag lyk soos die vis en brood wat die Here dalk kan gebruik op ‘n wonderbaarlike 

manier? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Watter geleenthede voel jy die Here mag dalk ‘n deur vir jou oop maak om jou persoonlike 

bediening te beoefen?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Opsomming 

Persoonlike bediening help ons om die Here se krag te ervaar deur ons swakhede en tekortkominge. Jy 

mag dalk voel jy is nog nie gereed of voorbereid nie, maar dit is juis die Here wat jou geloof wil stretch. 

Aanvanklik dink ons dit maak ‘n verskil in iemand anders se lewe as ons dien, maar uiteindelik besef ons dit 

is ons geloof wat gegroei het. 

 

Bid saam 

Kom ons vra die Here dat hy ons sal wys watter eenvoudige talent, gawe of vermoë ons die week kan 

gebruik, soos met die eenvoudige vis en brood. Kom ons stel ons self beskikbaar vir die Here? 
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As predikante het ons die voorreg om soveel mense te sien deur soveel rowwe goed gaan 

en hulle te sien aan die ander kant uitkom met ‘n rotsvaste geloof wat jy amper nie kan glo 

nie. ‘n Ma wat ‘n kind verloor en mans wat hulle werke verloor het.  Die mees 

ondenkbaarste goed. Elkeen wat sê: “Dit was nie lekker nie, maar ek sal dit nie verruil nie.”. 

God is nie net ‘n onderwerp nie, Hy is my hemelse Vader – dis Persoonlik. Die Bybelverhale 

van God se getrouheid is nou meer as net stories, dis nou persoonlik. 

Hierdie Deurslaggewende omstandighede verander jou kinderlike geloof na ‘n werklike 

volwasse geloof. Dis wat jou geloof laat groei. 

“God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain: it is 

his megaphone to rouse a deaf world.” ― C.S. Lewis, The Problem of Pain 

Jy kan nie ontken dat daar ‘n diep konneksie is tussen moeilike omstandighede en ‘n groot 

geloof nie. Keer op keer as jy mense se getuienisse hoor, sien jy hoe ‘n moeilike tyd hulle 

net sterker gemaak het. 

Jakobus praat van die verhouding tussen moeilike omstandighede en jou geloof. 

Jakobus 1:2 -4 My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet 

julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos: Wanneer ’n mens se geloof ’n toets deurstaan, 

veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter enduit volhard. Dan sal julle julle 

lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kortkom nie. 

Dis nie per ongeluk dat jy deur moeilike goed gaan nie. God gebruik ons omstandighede om 

ons geloof te groei. En dis natuurlik die laaste ding wat ons wens oor ons pad moet kom, 

maar dis hierdie moeilik omstandighede wat jy nie kan verstaan hoekom dit oor jou pad 

gekom het nie, wat jou geloof stretch en groei.  

Dis die einste omstandighede wat baie mense wegdryf van die HERE af (hoekom laat die 

Here dit toe) wat maak dat ander mense se geloof sterker word en groei. Dis nie per 

ongeluk dat jy jouself in hierdie spesifieke omstandighede vind nie. God wil dit gebruik om 

jou geloof te groei, te stretch en te versterk.  

Hier is ‘n verhaal in die Bybel waar Jesus nie slegte omstandighede gebruik om iemand se 

geloof te groei nie, NEE, hy SKEP slegte omstandighede om iemand se geloof te groei.  

Jou omstandighede voel soms of die Here jou iets aan doen, terwyl Hy eintlik besig is om 

iets in jou te doen. 

Kom ons lees die bekende verhaal met ‘n nuwe lens: 
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Johannes 11:1 'n Man met die naam Lasarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar 

Maria en haar suster Marta gewoon het. 2 Maria was die vrou wat met reukolie die Here 

gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lasarus wat siek was.  

3 Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê: “Here, hy vir wie U lief is, is siek.” 

Hulle noem nie sy naam nie - sy beste vriend. 

4 Toe Jesus dit hoor, het Hy gesê: “Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op 

die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur 

verheerlik kan word.” 

‘n Nuwe kategorie: ‘n siekte of negatiewe omstandighede vir God se heerlikheid. Ons wil 

God verheerlik deur ons sterkpunte. Wanneer ek die drie druk, gee Hom die eer. As ek my 

doelwit bereik by die werk, as jy die toekenning by die werk wen, gee ons al die eer aan die 

HERE. Dis die tipe eer wat ons van hou. 

Daar is ‘n ander kategorie: waar iets negatiefs gebeur kan God iets toelaat in jou lewe.   

5 Jesus het vir Marta en haar suster en Lasarus liefgehad. 

Hy herhaal, Jesus ken die mense baie persoonlik, hulle is huisvriende. 

6 Nadat Hy gehoor het dat Lasarus siek is, het Hy egter nog twee dae op die plek gebly 

waar Hy was. 

Hy doen presies wat jy nie sal verwag nie. Hy besluit om te bly, die manne sit maar. Twee 

dae lank. Het jy al gevoel in jou lewe die Here het die boodskap ontvang, maar Hy het gaan 

sit en doen niks? 

7 Eers daarna het Hy vir sy dissipels gesê: “Kom ons gaan terug na Judea toe.” 

Marta en Maria sien hoe hulle broer stadig sterf. Hulle is in pyn, hartseer en roep uit, maar 

NIKS. 

8 Die dissipels sê toe vir Hom: “Rabbi, nou die dag nog wou die Jode U stenig, en gaan U 

weer daarheen?” 

Dit is ‘n gevaarlik plek om na terug te keer. Die priesters wil hom doodmaak. Hulle wonder: 

“Hoekom doen Jy nie weer een van jou ‘wireless wonderwerke’ nie. Jy het dan die 

Romeinse soldaat gesond gemaak, doen dit vir die een vir jy die liefste is.” 

11 Hierna het Hy vir hulle gesê: “Ons vriend Lasarus slaap, maar Ek gaan om hom wakker te 

maak.” 

12 Die dissipels sê toe vir Hom: “Here, as hy slaap, sal hy gesond word.” – Hulle verstaan 

nie, en hulle soek ‘n verskoning want hulle is bang. 

13 Jesus het van Lasarus se dood gepraat, maar hulle het gedink Hy praat van die gewone 

slaap. 14 Toe sê Jesus vir hulle reguit: “Lasarus is dood, 
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“Jy weet hy is dood, hoekom het ons nie gegaan nie, hoekom het jy nie iets daaraan gedoen 

nie, Jy is dan lief vir hulle?” 

15 en om julle ontwil is Ek bly dat Ek nie daar was nie...  

“Vir ons onthalwe? Wat van Marta en Lazarus?” Asook vir die 12, hulle wat moet aangaan 

as Hy nie meer daar is nie. 

“Jy is bly?” Bly dat hulle deur moeilike tye gaan? Dit klink soos Jakobus – “My broers en 

susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees.” 

15 en om julle ontwil is Ek bly dat Ek nie daar was nie sodat (nou die rede, die rede hoekom 

Hy bly is, wat is die rede agter die tragedie) julle in My kan glo.  

Jy het aan die een kant geloof en aan die ander kant pyn, leiding en hartseer. Jesus bring die 

twee bymekaar. “Wil jy vir my sê geloof is belangriker as genesing en beantwoorde 

gebede? Het U hierdie hele ding georkestreer sodat mense se geloof kan groei? Is ons 

geloof wat moet groei so belangrik?” Is Jesus so geïnteresseerd in ons geloof wat moet 

groei dat Hy sekere goed sal toelaat in jou lewe? 

Ons wil glo dat God is die een is wat probleme oplos, nie skep nie. 

15 Maar kom ons gaan na hom toe.” 

Hulle kom aangestap, Marta sien Jesus raak, hardloop nader en sê wat ons al almal op ‘n 

stadium gesê het: 

21 Marta sê toe vir Jesus: “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. – “Dit is 

U skuld. U maak almal gesond, selfs daai Romeinse soldate, varkvreters. U maak 100de 

gesond, U ken nie eers hulle name nie. Hier staan ek en kyk hoe my broer dood gaan.”  

22 Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van Hom vra.” 

“So hartseer soos wat ek is, teleurgesteld en kwaad, steeds weet ek en glo ek” 

23 Jesus sê toe vir haar: “Jou broer sal uit die dood opstaan.” 

24 Maar Marta sê vir Hom: “Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die 

dood opstaan.”  Marta dink Jesus praat van eendag, later. Dis wat ons altyd sê op 

begrafnisse.  

25 Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al 

sterwe hy ook; 

“Daar is iets groters as Ek wat mense gesond maak, Ek wat ‘n goeie leermeester is... meer 

as dit alles... mense wat oor 2000 jaar van nou af gaan leef gaan baat vind uit hierdie 

verhaal. Ek is die opstanding en die lewe – wie IN my glo.” Nie glo DAT Jesus gelewe het nie, 

DAT God bestaan nie. Jy plaas jou geloof IN Jesus, dis baie meer persoonlik.  

25 ...en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” 
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Dit is die belangrikste ding vir God is ons geloof, meer as ons gemak, meer as ons lewe wat 

net altyd uitwerk. Geloof is die belangrikste ding in ons lewe, ons moet seker maak ons 

groei dit. 

27“Ja, Here,” sê sy vir Hom, “ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die Een wat 

na die wêreld toe moes kom.” 

“Ek sal steeds glo al antwoord U nie my gebede nie, al werk my lewe nie uit nie, al verloor 

ek ‘n geliefde.” 

Dan gaan hulle na die graf. 35 Jesus het gehuil. 36 Die Jode sê toe: “Kyk hoe lief het hy hom 

gehad!” 

Hier is die kontras. Jesus besluit om stil te staan in Marta, Maria en Lasarus se pyn. Hy stap 

nie net verby jou pyn en hartseer nie, Hy huil en hy treur saam met jou. Hy wil natuurlik nie 

hê ons moet deur pyn en lyding en hartseer gaan nie, maar dis belangriker vir Hom dat ons 

geloof moet groei, en so sleg soos wat dit is moet Hy dit soms toelaat vir ons om te groei.  

Die Here staan nie koudhartig en sê jy moet daar deur gaan nie, hy is saam met jou in jou 

pyn, maar Hy weet dit is hierdie omstandighede wat ons geloof groei.  

Dit sê hy hulle moet die klip wegrol en dan bid Hy na sy Hemelse Vader. Sy verhouding, 

vertroue en sekerheid is in God. Dis nie in my menslike vermoë nie, dis God deur My. Na dit 

sê Hy: “Lasarus kom uit.” 

45 Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot 

geloof in Hom gekom. 

Jesus het nie die slegte oordadighede gebruik nie, Hy het die omstandighede geskep sodat 

ons die konneksie kan sien tussen moeilike omstandighede en ons geloof in God wat moet 

groei. 

Ons verstaan nie regtig hoe dit werk dat ons geloof kan groei a.g.v. moeilike omstandighede 

nie, maar ons sien dit in mense se lewens rondom ons. 

MAAR, daar is ‘n verskil, party mense se geloof groei a.g.v. moeilike omstandighede, ander 

draai hul rug op God. Wat maak dat party groei en party opgee? 

Ons het al verhale gehoor: “My ma is dood toe ek 12 was, ek kon nie God weer vertrou 

nie.” 

Die verskil is die mense wat jy jouself mee omring in tye van teleurstelling. Ons het mense 

rondom ons nodig wat ons moeilike omstandighede in die regte konteks kan plaas, ons het 

mense nodig wat ons help om te sien waar God is in ons tragedie. Ons het in hierdie 

oomblikke nodig dat iemand rondom ons staan en vir ons help om die regte vrae te vrae. 
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Maar as jy in die verkeerde geselskap is in hierdie tye, as jy in isolasie is in jou moeilike tye 

kan dieselfde pyn wat een persoon se geloof laat groei die ander persoon se geloof 

vernietig.  

Tragedie en pyn is nie teenargumente vir God nie, dit is deel van ons almal se lewens. 

Lasarus se verhaal spreek daarvan.  

There is only one thing worse than disappointment with God and that is disappointment 

without God – Phillip Yancey 

Ons almal gaan êrens langs die pad teleurgesteld wees in God, maar dit is steeds in die 

konteks waar jy Hom bly vertrou en glo Hy jou sal dra. 

My uitdaging vir jou is om ‘n sinnetjie by te voeg by jou gebede. Wanneer jy deur moeilike 

tye gaan en bid dat die Here haar moet gesond maak, vir jou ‘n werk gee of jy bid vir ‘n 

uitkoms, dat jy hierdie sin byvoeg. “Here ek het nodig om U te sien in my omstandighede. 

Help my om U te sien in my omstandighede. Ek het nodig om U te sien saam met my in my 

pyn, hartseer en teleurstelling. As ek U kan sien in dit, is daar hoop, weet ek die einde gaan 

beter wees, weet ek U het ‘n plan.” 

Ons pyn, hartseer en teleurstelling is nie ‘n uitsondering nie, dis deel van ons almal se 

lewens, dis deel van ons elkeen se pad wat ons moet stap en dit is deel van ons almal se 

geloof wat moet groei. Jesus maak dit duidelik, dat hierdie moeilike tye in ons lewens wat 

ons om bid en weg wens, deel is van die belangrikste elemente om ons geloof te bou. 

Ons kies nie wat met ons gebeur en wat oor ons pad kom nie, maar ons kan kies hoe ons 

gaan reageer – Teleurgesteld met die Here of Teleurgesteld sonder Hom? 

Jou geloof is uiters belangrikste vir jou Hemelse Vader. 

 

Mag jou geloof groei, deur die mense waarmee jy jouself omring, jou private dissiplines, jou 

persoonlike bediening en die vertroue dat die Here in jou grootse pyn en hartseer is.  
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Inleiding 

Die lewe is vol verassings, party is goed en ander sleg. Maar elkeen van hierdie onverwagse omstandighede 

is eintlik ‘n Goddelike geleentheid. 

 

Bespreek 

1. Ons almal was al in ‘n situasie waar ons hulpeloos of buite beheer gevoel het. Gee ‘n voorbeeld van 

so ‘n tyd in jou lewe en verduidelik of dit jou nader of verder van die Here gedryf het?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Lees Jakobus 1:2-4. Jakobus dat moeilike tye ons geloof en vertroue in die Here toets. Hoe is 

moeilike tye ‘n toets vir jou geloof? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Wat staan vir jou uit in die verhaal van Lazarus? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. As die Here omstandighede gebruik om ons geloof te bou, wat moet ons reaksie wees volgende 

keer as die lewe ‘n snaakse draai maak? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Opsomming 

Wanneer ons dink dat die Here iets AAN ons doen is dit maklik om ons geloof te verloor, maar wanneer 

ons aanvaar dat die Here besig is om iets BINNE ons te doen, dan is ons kandidate om Sy genade te 

ontvang wat ons krag gee om te volhard. 

 

Bid Saam 

Bid vir diegene in jou groep wat tans deur uitdagende omstandighede gaan. Bid dat ons sal bewus wees 

van hoe die Here besig is om ons geloof te bou en ons verhouding met Hom te versterk. 


