
GELOOF ALLEEN

OF MOET MENS DAREM 
OOK IETS DOEN



Joh 3:18 WIE IN HOM GLO, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is 
reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.

Joh 6:47 “Dit verseker Ek julle: WIE IN MY GLO, het die ewige lewe. 

Joh 5:28 Moenie hieroor verbaas wees nie: daar kom ’n tyd wanneer almal wat in 
die grafte is, sy stem sal hoor 29en sal uitgaan. Dié wat goed gedoen het, sal 
opstaan en lewe, en dié wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel 
word.”



Mat 25:31“Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam 
met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit. 32Al die volke sal voor Hom 
bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ’n wagter die 
skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat 
staan.
34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader 
geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. 
Neem dit as erfenis in besit, 35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om 
te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ’n vreemdeling, 
en julle het My gehuisves; 36Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; 
siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’37Dan sal dié 
wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien 
en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? ... ’40En die Koning sal hulle 
antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van 
hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’



Open 20:11 Toe het ek ’n groot wit troon gesien en die Een wat daarop sit. Die 
aarde en die hemel het voor Hom padgegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. 
12Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is 
oopgemaak. Daar is ook ’n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die 
dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat 
hulle gedoen het. 13Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood 
en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is 
geoordeel volgens wat hy gedoen het. 14Toe is die dood en die doderyk in die 
vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. 15As daar gevind is dat 
iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die 
vuurpoel gegooi.



Gal 3:2 Net een ding wil ek van julle weet: Het julle die Heilige Gees 
ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te 
glo? 5Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle 
werk, doen Hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die 
evangelie glo? 6So was dit ook met Abraham: “Hy het in God geglo, en 
God het hom vrygespreek.” 
7Julle sien dus dat dié wat glo, kinders van Abraham is... Daarom het 
die Skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring: “In jou sal al 
die nasies geseën word.” 9Dit is dus dié wat glo, wat saam met die 
gelowige Abraham geseën word.



Gal 3:10 Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die 
vloek, 11En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is 
duidelik, want “hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.” 12By die wet 
gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan: “Hy wat 
dóén wat die wet sê, sal daardeur lewe.” 
13Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek ’n 
vervloekte te word... 14Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus 
deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die 
geloof die Gees ontvang wat God beloof het



Heb 11:1 Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te 
wees van die dinge wat ons nie sien nie. 2Dit is immers vanweë hulle geloof dat 
daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is.
3Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is; die 
sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie.
4Omdat Abel geglo het, het hy ’n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel 
se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy ’n opregte man is, want God 
het sy offers aangeneem; en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds 
dood.



Heb 11:5 Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en 
hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig 
dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou.

Heb 11:7 Omdat Noag geglo het, het hy gebou om sy huisgesin te red. God 
eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon 
word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. 

Heb 11:31 Omdat Ragab, die prostituut, geglo het, het sy die verkenners 
vriendelik ontvang en het sy nie omgekom saam met dié wat aan God 
ongehoorsaam was nie.



Wêreldbeeld Identiteit Norme Goeie dade

Wat is geloof en hoe werk dit?

Waarin ons glo

Wie ons is

Waarvoor ons streef

Wat ons doenETOS



Gal 5:16 Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers 
word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie... Hierdie 
twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil 
nie. 18Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie.
19Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, 
onreinheid, losbandigheid, 20afgodsdiens, towery, vyandskap, haat... en al dergelike 
dinge. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis 
verkry nie.
22Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23nederigheid en selfbeheersing. Teen 
sulke dinge het die wet niks nie. 24Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle 
sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. 25Ons lewe deur die 
Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. 



Jak 2:14 Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade 
bevestig dit nie? Kan so ’n geloof ’n mens red? 

15Sê nou daar is ’n broer of ’n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, 
16en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; gaan trek 
julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om 
van te lewe nie, wat help dit dan? 

17So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder 
meer dood.



Jak 2:18 Maar iemand kan miskien sê: “Die een het die geloof en die ander het die 
dade.” Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof 
wys uit my dade. 

19Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook—en hulle 
sidder van angs. 

20Jou dwaas, wil jy ’n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? 

21Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond 
van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? 22Jy sien dus dat sy 
geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword 
het. 23So is die Skrif vervul wat sê: “Abraham het in God geglo, en God het hom 
vrygespreek,” en hy is ’n vriend van God genoem. 



Jak 2:24 Julle sien dus dat ’n mens vrygespreek word op grond van sy 
dade en nie net op grond van sy geloof nie. 

25Is Ragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy 
gedoen het toe sy die verkenners weggesteek en hulle met ’n ander pad 
laat ontkom het nie? 

26’n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot 
dade kom nie, ook dood.









Twyfel en geloof?

Jak 1:5 As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit 
aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. 
6Maar ’n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is 
soos ’n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf 
word. 7–8So ’n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en 
late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.

[22 Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg 
julle julleself. 23Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê 
nie, is soos een wat na sy gesig in ’n spieël kyk: 24hy bekyk homself, gaan van die 
spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. 25Maar iemand wat hom 
verdiep in die volmaakte wet wat ’n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie 
vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen.]


