
Geloof, Vrees of twee kante van die selfde muntstuk? 

Ons leef in 'n wêreld van uitdagings, gevare en stres. Kan geloof ons vrees oorkom? Miljoene mense regoor 

die wêreld ly aan angsversteurings. Angsversteurings is die mees algemene geestesongesteldheid in Suid-

Afrika. Daar word genoem dat 1 uit 5 Suid-Afrikaners aan angsversteurings ly. Baie mense ervaar selfs meer 

ernstige geestesgesondheid uitdagings, insluitend paniekaanvalle of paniekafwykings. Miljoene van ons 

ervaar angs wat inmeng met ons normale lewens. Net die spanning van die alledaagse lewe kan ons 

doodmaak. Ons sit vas in die verkeer en moet amper op ‘n daaglikse basis aggressiewe onbeskofte mense 

hanteer. Ons ondervind finansiële, sosiale en persoonlike probleme. Die wortel van al ons angstighede is 

vrees. 

Wat is geloof en wat is vrees? 

Volgens Hebreërs 11:1 is geloof dan ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge 

wat ons nie sien nie. Weet jy wat vrees en geloof in gemeen het? ‘n Toekoms wat nog nie gebeur het nie. 

Vrees glo in 'n negatiewe toekoms. Geloof glo in 'n positiewe toekoms. Albei glo in iets wat nog nie gebeur 

het nie. Die vraag is dan as die positiewe of negatiewe toekoms nog nie gebeur het nie, hoekom kies jy nie 

om in die positiewe toekoms te glo nie, die een wat Yahweh vertrou en weet dat Hy uiteindelik in beheer is? 

Vrees saboteer ons vreugde en sukses. Dit beroof ons om die lewe te leef wat Yahweh vir ons beplan het 

om te lewe. Daarom word daar oor die 365 keer in die Skrif gesê moet nie vrees nie of oorwin jou vrees. 

Yeshua sê in Yahuganan 14:27 “Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld 

gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie”. Ek glo dat ons tydens hierdie 

uitdagende tye tussen twee paaie moet kies. Die positiewe geloof pad (lewe) en die negatiewe vrees pad 

(dood). Die probleem is dat ons nie terselfdertyd op twee paaie kan wees nie. Daarom moet ons 'n keuse 

maak. Hierdie keuse bepaal ons geloof oor die toekoms en die houding en aksies wat ons tot die hede bring.  

Ek sê nie dat ons nie vrees hoef te hê nie. Daar is tye wanneer vrees 'n geskenk kan wees. 'n Gesonde dosis 

vrees veroorsaak dat ons, ons situasie ondersoek en beplan vir die toekoms. Vrees kan 'n katalisator vir 

verandering wees. Wanneer dit verstandig gebruik word, laat dit ons toe om risiko te bestuur en beter 

besluite te neem. Sommige vrees is goed. 

Maar wat ek die afgelope tyd raak sien, is 'n oordrewe vrees en agstigheid wat die harte en gedagtes van te 

veel mense deurdring. Hierdie oordrewe vrees veroorsaak dat mense en leiers óf irrasioneel optree of glad 

nie optree nie. Hulle is óf in 'n miljoen verskillende rigtings geskeur as gevolg van vrees of verlam daardeur. 

In albei gevalle lei vrees hulle na die negatiewe pad wat lei tot mislukking en dood. 

Die antwoord is die positiewe pad van lewe wat geplavei is met geloof en 'n oortuiging dat jou beste dae nie 

agter jou is nie, maar voor jou is. Die positiewe pad van vertroue in Yahweh om te voorsien selfs wanneer 

dinge verwarrend is of as dit lyk of daar geen hoop meer oor is nie. Die positiewe pad van geloof glo teen 
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alle hoop in die woorde van Yeshua in Matteus 19:26 “By mense is dit onmoontlik, maar by Elohiem is alle 

dinge moontlik.” 

Met hierdie oortuiging maak jy vandag die regte keuses en aksies wat jou positiewe toekoms môre sal skep. 

Jy gaan voort om te belê in jou omgewing, jou mense en jouself. Jy soek Yahweh elke dag, jy volg Sy rigting, 

en jy leef jou lewe volgens Sy woord (geloof in aksie). Jy bly kalm, gefokus en toegewyd aan die visie en 

doel wat Yahweh jou gegee het. Jy soek maniere om irrasionele vrees gebaseerde besluite te vermy wat jou 

toekoms benadeel. Jy identifiseer geleenthede in die middel van die uitdagings en fokus op oplossings in 

plaas van probleme. 

As jy dit alles doen, leef jy in geloof en deel jy dit met ander want hulle hou jou dop. 

2 Timotheüs 1:7 sê “Elohiem het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en 

selfbeheersing”. Rus in die versekering dat Yahweh jou nie 'n gees van vrees nie, maar van krag en liefde 

en gesonde verstand gegee het. Glo dit en leef jou lewe asof dit waar is (want dit is). 

Wanneer jy in geloof lewe en op Yahweh se Woord vertrou, glo jy in 'n positiewe toekoms. ‘n Toekoms van 

lewe. Daardie geloof lei tot kragtige dade vandag. Die toekoms het nog nie gebeur nie en jy het 'n sê in hoe 

dit lyk soos wat jy dink en optree. 

Vrees (Dood) of Geloof (Lewe). Die keuse is joune. 

 

 

 

 

 

 

 

 


