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Jy ken mos die definisie wat die Bybel self oor geloof gee: “ 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” (Heb 11:1). Dit praat oor sekerheid, oortuiging van iets wat nie sigbaar is nie.  
Ons aanvaar dié definisie as gesaghebbend. Solank die Bybel gelees word, is dit wat 
Christene oor geloof glo. 

Vir die ongelowige is dit natuurlik absurd. Iemand wat nie die Bybelse geloof, in besonder 
die inhoud van dié sekerheid en oortuiging, ken of verstaan nie, beskou dit as belaglik. 
Volgens Paulus is dit vir sulke mense gewoon “onsin” (1 Kor 1:23). ‘n Mens wil van nature 
eers sien, dan glo. Buite die sigbare, die verklaarbare, spekuleer ‘n mens. Dit was ook die 
ervaring van Tomas oor Jesus se opstand uit die dood. Dit is dus nie vreemd dat volgelinge 
van Jesus soms, afhangende van die intensiteit van die impak wat ons omstandighede wat 
ons omring, tog ook kan afwyk van die Bybelse definisie nie. 

Ten spyte van die feit dat ons Bybelse definisie verwys na die ‘onsigbaarheid’ van dit wat 
ons glo, wil dit tog lyk of ons juis teen die agtergrond of in die konteks waarin ons onsself 
bevind, glo. Binne die konteks van wie ons is, waar ons is, ervaar ons, neem ons waar, 
verreken ons en reageer ons. Mens sou daarom vanselfsprekend op verskillende maniere 
kon reageer. Die kind van ‘n Moslem egpaar groei op in die omgewing van die Koran en die 
Moskee. Daarom glo die kind vanuit ‘n Moslemgeloofsinhoud. Dit geld ook die geloof wat 
ons “heilsgeloof” (saligmakende geloof) noem. Dit is dié geloof met die vreemde inhoud dat 
God homself, in die Persoon van sy Seun na die aarde toe stuur.  Hy kom sterf aan ‘n kruis 
deur die hand van mense, staan op uit die dood, vertrek terug na sy Troonsaal in die hemel, 
vanwaar Hy oor alle magte regeer.  Sy kerk leef egter in wat iemand sy “afwesige 
teenwoordigheid” deur die Heilige Gees noemi. Ons geloofsomgewing waarbinne ons onsself 
bevind, of waaraan ons blootgestel word (bv ‘n “Christelike huis”), maak dit moontlik om dié 
gebeure wat ons heil bewerk, onder leiding van die Heilige Gees as pad van heil te aanvaar. 
Dit stel ons as sy kinders ook in staat, om vanuit dié geloof ons lewensopdrag as God se 
herstelde beelddraers, in alle omstandighede te kan lééf.   

Dit is juis in die praktyk van die lewe, waar dit wil voorkom of ons soms met geloof worstel. 
Geloof handel nie net oor my ewige bestemming nie. Geloof stel my in staat om die 
uitdagings van die lewenspraktyk in die oë te kan kyk – of juis nié in die oë te wil kyk nie! 



Vandaar die opskrif van hierdie nadenke: Geloof in ‘n tyd soos hierdie. Hoe reageer ek 
vanuit my heilsgeloof, op die uitdagings wat ek oppad na my eindbestemming ondertussen 
op die pad teenkom? Hoe reageer ek gelowig op die nou? 

Mens sou seker dié gesprek vanuit verskillende invalshoeke kon benader. Die invalshoek van 
die kerk is een. Vir die doel van ons gesprek kies ek vir ‘n meer persoonlike, individuele 
invalshoek. Dit is op die persoonlike geloofsreis waar ons vanuit die oomblik wat ons omring, 
gevra word om te glo. Die reis begin vroeg reeds in enige verbondskind se lewe. Ek onthou,  
toe ek op die drempel van hoërskool was, dat my pa ‘n telegram ontvang het waarin  hy 
meegedeel is dat hy met bevordering verplaas is na  ‘n groot sentrum. Hy was baie 
opgewonde, maar my wêreld het gewankel. Vir die eerste keer sou ek leer wat afskeid is 
van ‘n grootword wêreld, wat vir my die ideale wêreld geword het. Maar dié verlies was niks 
teen die verlies van my pa, twee jaar later nie. Sy dood was vir my traumaties. ‘n Verdere 
verlies van ‘n moeder op hoë ouderdom. Verlies van ‘n huweliksmaat na 46 jaar se 
huwelikslewe. Verlies knaag aan die geloof. Dit vra vrae en kry geen antwoorde nie. Dit laat 
wonder waar God is, of Hy verstaan – want ten diepste dra jy elke verlies alleen en op ‘n 
ander manier, met jou eie wroeging, jou soeke na antwoorde en hoop vir die onseker 
toekoms wat jy alleen tegemoet stap.   

Geloof in groot lewenskeuses is ‘n ander uitdaging. Om byvoorbeeld ‘n goeie loopbaan te 
verlaat vir ‘n nuwe rigting, omdat jy glo God lei jou. Dié geloof het ‘n ander dimensie. Dit 
verskil van verliesgeloof. Dit verdiep, dit groei, oortuig en bou lewensingesteldhede waarop 
die toekoms gebou word. Dié geloof is egter nie sonder ernstige uitdagings nie. Die 
profetiese pad is ‘n alleenpad. Eén waarop jy dikwels verwerping en vernedering ervaar. ‘n 
Pad waarop jy telkens self invra na die basis van jou oortuigings en keuses en in dié proses 
dikwels ook weer moet bely dat jy dalk verkeerd gehoor het. ‘n Pad waarop jy soms wens jy 
kon terugstap om die foute reg te stel, die mense terug te wen wat jy op dié reis verloor 
het.  

Geloof bepaal waardes, norme en keuses. Dit raak die nuwe praktiese sosiale, politieke, 
ekonomiese en etiese omgewing waarbinne gelowiges hulleself bevind. Die konteks 
waarbinne ons moet glo, verander dramaties en voortdurend. Dis in vele opsigte ‘n vreemde 
wêreld waarin die gelowige en die kerk ons bevind. ‘n Wêreld wat ontwikkel, ontsaglik groei 
in kennis en toegang tot inligtingstegnologie, nuwe wêrelde oopstoot wat dikwels diep 
begrawe was agter “geloofsoortuigings en – interpretasies” waarvan die rakleeftyd lankal 
verstryk het. Dié altyd ontwakende wêreld daag die geloof uit ten opsigte van die verlede, 
die nou en die toekoms. Ons ontdek dat die verlede wat ons as kosbaar gekoester het, toe 



nie in alle opsigte die “goeie ou dae” was wat ons byna verromantiseer het nie. Ons moet 
die nou krities aanvaar of ondergaan. Die toekoms wat besig is om te ontvou is dikwels 
angswekkend. Die politiek verander, etiese vrae kom navore oor sake wat tevore gemaklik, 
kritiekloos en klakkeloos aanvaar is as die volle waarheid. Nou klink dit nie net vreemd nie, 
dit word die nuwe werklikheid. Die samelewing leef volgens ander norme. Selfs mense van 
wie jy dit nooit sou verwag nie, tree anders op en maak vreemde keuses – in ‘n nuwe 
wêreld wat toenemend anders kies as voorheen.  

Die vraag is, wat bepaal jou geloofskeuses in tye van sulke verliese, uitdagings en 
veranderings?  

Die kernkuns van geloof is om die wêreld waarbinne ons leef te sien soos God dit sien, 
daaroor te voel en daarop te reageer soos Hy sou. Dit is immers waarom God geloof verwek 
wat volgens sy waarde- en normsisteme kan waarneem, verreken en as gelowiges te 
handel. Ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie. Ons sukkel om waar te neem, te verreken en 
te reageer ooreenkomstig die mikro- of die makrobeeld wat God in sy sig het. Ons haal 
dikwels die Bybel aan asof dit gisteraand vir vandag geskryf is.  Ons maak dan liefdelose 
uitsprake asof dit in graniet gegiet is, sonder om die Bybel se ontstaanskonteks van ‘n paar 
duisend jaar gelede in berekening te bring. Ons kyk, meet en verreken met ander filters. 
Kom ons noem dit argementshalwe sommer brille. Die meeste van ons dra brille wat 
outomaties kan verdonker. Dit is nogal handig, maar ‘n donkerbril kan in sekere 
omstandighede die sig ook erg belemmer. Wanneer die son waarteen ek myself beskerm 
agter die horison verdwyn is die noodsaaklikheid en nuttigheid van donker lense oor. Dit is 
nie toepaslik nie, want ek kyk dinge mis wat ek andersins sou raaksien. Ons kry gereeld elke 
twee jaar ‘n vriendelike herinnering van die oogkundige dat jou bril se leeftyd verby is. Jy 
sien waarskynlik nie meer wat jy behoort te sien nie. Die lense wat ons gebruik om geloof 
soos God dit sien toe te pas, raak ook uit datum in ‘n immer veranderende omgewing. Dit is 
dikwels heel uit datum. Dié lense het elkeen ‘n eie oorsprong. Kultuurlense, politieke 
oortuigings, tradisies, gebruike, gewoontes, kennis, het almal ‘n manier om die ligbreking 
van geloof so te verander dat ons die ligstrale van God se wil miskyk. Daarby kom gee lense 
soos ons selfliefde, selfsug, eiegeregtigheid, liefdeloosheid ons ook nog ‘n dubbelvisie. Ons 
kyk en hoor, maar sien en luister nie.  

Ons dag bring die realiteit waarbinne ons leef op ‘n kru manier navore. Ons sien die 
agterlosige, roekelose foute, agterstande, ideologieë van ‘n owerheid wat dit vir solank met 
politieke retoriek probeer toesmeer het. Maar ons sien ook die realiteit van ons sosiale 



omgewing, armoede en ongelykheid. Dit is onder ‘n vergrootglas waarbinne ons die gebroke 
werklikheid nie meer kan miskyk nie. Ons word gedwing om dit te sien soos God dit sien. 

Ons kan in ‘n dag soos nou diep gaan delwe om ons donkerste en oudste brille te gaan 
uitgrawe om na die nuwe gebroke werklikheid te kyk. Of ons kan voor die Hemelse 
Oogkundige gaan sit vir nuwe lense, om ons te laat sien wat Hy sien. Geloof is om te 
reageer soos Hy sou reageer. Het jy al die nuutste geloofslense op? 
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