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Geloof is ‘n reis. Vanaf die eerste ontwakende bewuswording van geloof in God en in Jesus 

Christus, is die gelowige op ‘n reis. Dié reis is nooit sonder op- en afdraendes, sonder 

afdraaipaaie en doodloopstrate, sonder spoedbulte wat soms voel of die vere daarmee 

heen. Geloof het ook die gewone waarskuwingstekens, stopstekens, toegeetekens, 

gevaartekens. Miskien moet ek sê, my reis. Natuurlik kry jy gelowiges wat niks van dié aard 

ervaar nie. Vir hulle is die geloofreis ‘n lang, salige, reguit en gelykpad met een bestemming, 

die  hemel. In hulle grootste krisisse word hulle heel gemaklik getroos met uitsprake soos: 

God laat niks toe sonder dat Hy dit wil nie. God laat nooit ‘n krisis toe wat vir jou te swaar is 

om te hanteer nie. Toemaar, al ken ons nie die antwoorde nou nie, sal ons dit ééndag ken. 

Ééndag. Wanneer ééndag? Een  tipiese koue, winderige nat Satedagmiddag loop ek in die 

Kaap in ‘n kafee twee windverwaaide, bekendes raak. Hulle is dié naweek met ‘n jeugkamp 

in die berge besig. Hulle kom voorrade aanvul. Ek maak die opmerking dat dit nou nie juis 

die ideale weer vir ‘n jeugkamp is nie. Die vrou trek haar dik trui styf om die lyf en sê: “As 

mens met die Here se dinge besig is, voel jy nie die koue nie”.  Op ‘n manier het ek haar 

bewonder. Tog was ek maar skepties, want vir my was dit inderdaad onguur, koud, nat en 

winderig. Miskien was dit omdat ek dié middag met my studies besig was. Dit is nie so 

opwindend soos ‘n jeugkamp in die winter in die Kaap nie.  

Geloof het uitdagings. Hieroor is ook die Bybel duidelik. Geloof soek dikwels na antwoorde, 

wat die gelowige nie kry nie, en nooit sal kry nie. Nié op die soort vrae wat mens dikwels vra 

nie. Geloof en lewe is nie twee snelbane langs mekaar in dieselfde rigting nie. Dit is 

dieselfde pad, daarom is die reis dieselfde. Die uitdagings is ook dieselfde. Geloof is bedoel 

om my in dié wêreld in staat stel om te kan lewe soos God dit van die gelowige verwag. 

Daarom het dié reis op- en afrdraendes, afdraaipaaie, doodloopstrate, ergerlike spoedbulte 

wat soms regtig skade aan die skokbrekers veroorsaak. Dié reis het beslis 

waarskuwingstekens, stopstekens, toegeetekens, gevaartekens. Die pad waarop lewe en 

geloof reisgenote is, is ook nie net snelweg nie.  Dit reis deur mooi natuurskoon, maar is 

dikwels ‘n reis op sekondêre grondpaaie, of swak teerpaaie met slaggate waarvoor die 

geloofsreisiger gedurig moet koets. Toe ek eenmaal in Malawi op besoek was, het my 



gasheer goedig na die slegte pad verwys en gesê dat die bestuurders hier almal “phd’s” is. 

Dit staan vir “pothole dodger”. Mens sou dit ook van geloof kon sê.  

Die vraag is: Het ware geloof tog ook twyfel? Mag mens twyfel? Mag mens vir God kwelvrae 

vra wanneer jou geloofsvoete ernstig in kleimodder vasgesuig raak? Kan dit gebeur dat die 

geloofsbelewing so geskud word dat die gelowige oor baie aspekte wat voorheen vas en 

seker was begin wonder, en in die verwarrende proses nog  ‘n krisis van skuldgevoelens ook 

ontwikkel? 

Persoonlik dink ek dié soort vertwyfeling is realiteit. Dit voel vir my of ek in goeie geselskap 

is wanneer ek na mense soos digters van Psalms 10:1; 22; 42:6, 10-11,12; 43:2 en profeet 

soos Jer 12:1-2, 15:18, 20:7, 14-18 luister. Daar is nog talle voorbeelde. Maak maar ‘n studie 

oor dié verskynsel in die Bybel. In ons dag staan iemand soos Prof Jaap Durand vir my uit in 

sy boekie: Dit is amper dag. In dié boekie ervaar hy sy persoonlike verouderingsreis as ‘n 

krisis van sekerhede.  Die ou sekerhede wat jou deur die stormagtige jongerjare gedra het, 

val een na die ander weg. Dan wonder hy oor die vraag wat met ‘n gelowige se 

geloofsekerheid gebeur. Dit is tog ‘n belangrike sekuriteit. So is ons geleer. Hy kom tot die 

gevolgtrekking dat die gelowige, wanneer jou kognitiewe vermoëns begin verkrummel, jy 

jou geloofsekerheid dalk kan verloor. Dit is nie ‘n vanselfsprekende waarborg nie. 

Geloofsekerheid hou verband met dié dinge wat by baie mense uiteindelik ingee, soos 

gedagtes, gevoelens en emosies.  

In die verband van geloofstywyfel, het ek gelees dat iemand die onderskeid maak tussen 

‘certainty’ en ‘assurance’. In vertwyfeling kan ‘certainty’ wegraak. Dan is ‘assurance’ nodig. 

Vir my lyk dit na ‘n belanrike onderskeiding. In dié verband maak Prof Durand in sy boekie 

waarna ek vroeër verwys het, nog ‘n belangrike opmerking. Wanneer ‘geloofsekerheid’ in 

gedrang kan kom, beteken dit nie dat geloof disintegreer nie. Geloof, anders as 

geloofsekerheid, is nie veranker in gedagtes, gevoelens en emosies van die mens nie. Geloof 

word moontlik gemaak deur God en word deur Hom in stand gehou. Dit is ‘assurance’. 

Wanneer God iets gee trek Hy dit nie weer terug nie. Daarom kom die psalmdigters en die 

profeet wat ek hierbo aangehaal het, tot die ontdekking dat God, temidde van hulle 

vertwyfeling, die getroue Verbondsgod bly.  

Op my persoonlike geloofsreis, het ‘n paar ‘assurances’ vir my ontsaglike waarde gekry. 

Dinge waarmee God my, benewens die beloftes van sy Woord, in my geloofs-intensiewe 



eenheid aan ‘n baie besondere ventilator kom koppel het. Dit het opnuut brandstof vir my  

lewens- en geloofsreis kom verskaf. Ek deel dit graag met jou.  

Die eerste was my doop. By die opdraendes, die doodloopstrate en die spoedhobbels kon ek 

doelbewus aan my voorkop vat. Dit is asof die nattigheid van my doop my telkens kom 

herinner aan die onuitwisbare liefdesbrief wat God, toe ek nog ‘n paar maande oud was, 

permanent op my voorkop met hemelink kom skryf het. Dit was nie af nie en verdamp ook 

nooit nie. Dit is ‘n ewige boodskap wat ek my lewelank saam met my kan dra. Wanneer 

mense-sekerheid verdwyn, steek Hy opnuut sy arms onder my in. Hy dra my.  

‘n Tweede gewaarwording, is iets wat God eeuelank gebruik het om sy volk se geheue te 

verfris. Eers was hulle op reis na die beloofde land. Toe, tydens die ballingskap, oppad na ‘n 

nuwe, beloofde Messiasstaat. Beide roetes het ‘n oorvloed van slaggate en spoedbulte 

gehad. Die meeste daarvan het hulle self veroorsaak. Dit was heelpad God se reis met sy 

verbondsvolk. Hy herinner hulle dikwels aan die hoofmomente in hulle eie geskiedenis en na 

sy Verbondstrou oor die baie jare. Elkeen van ons het sulke momente waarop jy, 

terugskouend op jou eie lewe, God se verbondstrou op ‘n baie besondere manier ervaar 

het.  Hoe Hy in krisismomente van die verlede, telkens kom bewys dat Hy sy 

verbondskinders nooit in die steek laat nie. Ek weet nie jy nie, maar ek kan ‘n hele lys van 

sulke Goddelike ingrype in my eie lewe maak.   

Jy sal sekerlik dié lysie vanuit jou eie lewens- en geloofsreis kan aanvul. Die lewens- en 

geloofsreis eindig vir elke gelowige by die oomblik wanneer ons vir altyd ophou asemhaal in 

hierdie wêreld. Tot dan is die opdraendes, afdraendes, spoedbulte en slaggate deel van die 

reis. Ons neem verkeerde afritte, arriveer in doodloopstrate en ignoreer dikwels 

gevaartekens en -waarskuwings. Dan trek twyfel dikwels ‘n wasige doek oor ons verhouding 

met God wat ons in Jesus Christus leer ken het. Kyk mooi, Hy wil jou aandag trek vir die 

‘assurances’ wat Hyself geskep en bewerk het. Hulle is daar. Hy is daar. Kyk verby die 

wasigheid van twyfel – jy sal Hom daar sien! 

 

 

 

 


