
DIE GELOOF WAT ONS VOORGANGERS BELY HET 
 
Toe ons vroeër hierdie week saam met Jacques se familie sy stoflike oorskot in ‘n oop graf in 
Franshoek laat afsak het, het ek vir daardie klompie mense wat so diep bedroef oor hulle geliefde was, 
‘n kort geloofsbelydenis gelees – 15 punte van geloof, 15 stellings uit die Skrif wat Jacques geglo en 
bely het toe hy nog gelewe het, en wat ons ander, wat van hom moes afskeid neem, nog steeds glo en 
bely.  Geloofsbelydenisse of credo’s kom taamlik algemeen voor in die wêreld vandag.  Verskille in 
geloof lei tot verskille in geloofsbelydenisse en verskille in geloofsbelydenisse lei tot skeuring en 
verbrokkeling en die stigting van meer en meer kerke. Teen die begin van die 21ste eeu was daar al 
reeds meer as 33000 opgetekende Christelike denominasies en ongeveer 3.5 miljoen Christelike 
aanbidding sentrums in die wêreld.  Binne hierdie byna chaotiese warboel van denominasies floreer 
die credo’s en die geloofsbelydenisse. En die ironie is dat ‘n mens dikwels ver moet gaan soek vir 
artikels in hierdie geloofsbelydenisse wat eenvoudige en getroue weerspieëlings van die Skrif is.  
 
Om reg te glo en om te weet wat jy glo, is natuurlik baie belangrik. Op sigself is daar niks verkeerd met 
die idee van ‘n credo nie.  “Niemand is afgesonder soos Yahweh nie; ja, daar is niemand behalwe U, 
en daar is geen rots soos onse Elohiem nie”, was Hannah se credo in 1 Sam 2:2. “U is my Vader, my 
Elohiem en die rots van my verlossing” is die credo van die skrywer van Psalm 89:26. “U is die 
Messias, die Seun van die lewende Elohiem” was Kefa se credo in Mat 16:16. As ons vandag die Skrif 
ernstig opneem en ons wil ons geloof in woorde of in ‘n belydenis uitdruk, dan behoort ons nie minder 
of meer te sê as wat die Skrif sê nie.  Die Skrif self waarsku ons op talle plekke dat ons niks by die 
woorde van Yahweh en sy verteenwoordigers mag byvoeg en ook niks daarvan mag wegneem nie.  ‘n 
Geloofwaardige credo moet liewer nie mooi formulerings bevat wat nie in die Skrif voorkom nie, want 
dan is die kanse goed dat dit nie meer getrou aan die Skrif is nie.  
 
Wat is die waarde van ‘n geloofsbelydenis as ‘n mens ‘n geliefde en ‘n medegelowige aan die dood 
afstaan?  In ‘n neutedop: Ons eie geloof en ons geliefde se geloof is die gemene faktor, die gedeelde 
fokuspunt, die onverbreekbare band, wat nie tot niet gaan as ‘n gelowige te sterwe kom nie.  Hy of sy 
het dit saam met ons geglo voordat die dood ingetree het. En toe daardie persoon te sterwe gekom 
het, het al sy natuurlike liggaamsfunksies tot ‘n einde gekom, insluitend emosies, oortuigings, 
denke, geloof en hoop.  Maar die inhoud en die geldigheid en die implikasies van sy geloof het nie tot 
‘n einde gekom nie.  Die beloning en die gunsbewyse en die erfenis wat van Yahweh af kom, en die 
vervulling van Yahweh se woord en die belofte van ‘n plek in die koninkryk het nie tot ‘n einde gekom 
nie. En dit is die band wat ons aan hierdie geliefde verbind, selfs ná sy dood.  Die Woord praat baie 
duidelik hieroor:  Hand 26:18 “Deur die geloof in (Y’shua) het hulle vergifnis van sondes en 'n erfdeel 
onder die afgesonderdes ontvang”; Rom 5:2 “Deur die geloof roem ons in die hoop op die grootheid 
van Elohiem”; 1 Kor 15:17 “As die Messias nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos”; Gal 3:9 
“Die wat uit die geloof is, word geseën saam met die gelowige Avraham”; 2 Tes 1:11-12 “Ons bid dat 
Elohiem die werk van julle geloof volkome sal maak ... sodat ons almal saam lof kan toebring aan die 
Messias (by sy koms)”.  Kom ons kyk kortliks na die 15 “artikels” van die geloof wat ons met Jacques 
in gemeen het:  
 

1 Saam met Jacques glo ons dat Elohiem aan die begin alles gemaak het en dat hy die mens na 
sy beeld geskape het en dat Hy belowe het om hulle te beskerm. 

 Hierdie Skepper is absoluut getrou en sal nooit sy beskerming onttrek nie – selfs nie wanneer 
ons voor die aangesig van die dood te staan kom nie. 
 

2 Saam met Jacques glo ons dat Yahweh ons Elohiem is, dat Hy net EEN is, en dat ons Hom 
moet liefhê met ons hele hart. 

 Ons distansieer ons van enige geloofsbelydenis wat, op watter manier ook al, die uniekheid, die 
enkelvoudigheid en die onvergelyklikheid van die enigste, ware Elohiem misken. 
 

3 Saam met Jacques glo ons die belofte aan Avraham van seën wat na ander nasies toe sal 
kom en dat ons deel van daardie ander nasies is. 

 Ons is nie almal Jode nie, maar ons glo die Skrif dat ons wat uit “ander nasies” kom, deur ‘n 
Meesterplan van die Skepper, ook kinders van Avraham kan word. 
 



4 Saam met Jacques glo ons dat Yahweh Homself op baie maniere aan ons kan openbaar, soos 
Hy Homself aan Yaakov in ‘n droom openbaar het. 

 Die Elohiem van Yaakov openbaar Homself vandag nog aan mense, maar elke sogenaamde 
“openbaring” moet aan die kriteria van die Skrif onderwerp word.  
 

5 Saam met Jacques glo ons dat soos Josef sy broers vergewe het, niks in die lewe vir ons 
belangriker is as om ons broers en ons susters te vergewe nie. 

 So belangrik is hierdie vergifnis dat die Messias gesê het dat hulle wat nie hulle broers en 
susters kan vergewe nie, nie vir Yahweh om vergifnis moet vra nie. 
 

6 Saam met Jacques glo ons dat ons die Naam van Yahweh voor mense moet bely net soos 
Mosheh sy Naam voor Farao bely het. 

 Hierdie Naam, Yahweh, is die Naam wat die Skepper self uitgesonder het as die Naam wat 
deur sy volgelinge van alle tye aangeroep moet word.   
 

7 Saam met Jacques glo ons dat die belangrikste keuse wat ons ooit kan maak, is die keuse 
van Joshua:  Dien julle wie julle wil, maar ek en my huis - ons sal vir Yahweh dien. 

 In ons eie gemoed behoort daar duidelikheid te wees oor die verskil tussen navolgers van 
mense te wees en navolgers van Yahweh te wees. 
 

8 Saam met Jacques glo ons dat soos Dawid in sy donkerste tye lofsange tot eer van Yahweh 
gesing het, ons nooit moet ophou om ons Skepper te loof en te prys nie. 

 Die toets van ware geloof lê nie net in belydenisse nie, maar in die vraag of ons in tye van nood 
kan aanhou om ons Elohiem te loof en te prys omdat ons wéét dat Hy uitkoms sal bring. 
 

9 Saam met Jacques glo ons die woorde van Jesaja dat riviere ons nie sal oorstroom nie en die 
vuur ons nie sal verskroei nie, omdat Yahweh by ons is. 

 Volgens Jesaja (43 en 56) kan ons hierdie wete in ons harte hê omdat Yahweh ons, net soos sy 
eie volk, by die naam geroep het en gesê het: Jy is myne! 
 

10 Saam met Jacques glo ons die woorde van Jeremia dat Yahweh gedagtes van vrede oor ons 
het en dat Hy vir ons ‘n hoopvolle toekoms wil gee. 

 Die sleutel vir die vervulling van hierdie gewilde vers, is Jer 29:13: “En julle sal My soek en vind 
as julle na My vra met julle hele hart.” 
 

11 Saam met Jacques glo ons dat Y’shua van Nasaret die beloofde Messias, die Seun van 
Elohiem en die enigste Weg na die Vader is. 

 Hierdie geloof en belydenis is die hartaar van die Nuwe Verbond en die blywende nalatenskap 
van die vroegste volgelinge van die Messias. 
 

12 Saam met Jacques glo ons dat daar in die Naam van die Messias verlossing, vergifnis, 
versoening, bevryding en nuwe lewe is. 

 Daar is niemand wat hierdie aspekte NIE nodig het nie en daar is nêrens anders waar ‘n mens 
dit in so ‘n volle maat kan ontvang as deur geloof in Y’shua nie. 
 

13 Saam met Jacques glo ons dat daar in die huis van Yahweh baie wonings is en dat Y’shua 
gegaan het om vir ons plek te berei. 

 Soos wat Y’shua in hierdie huis van Yahweh ingegaan het (en met die proses van plekbereiding 
begin het) ná sy opstanding, so sal ons ook ingaan – ná ons opstanding uit die dood. 
 

14 Saam met Jacques glo ons dat Y’shua die eersteling is wat uit die dood opgestaan het en 
dat hulle wat in Hom gesterf het, ook soos Hy opgewek sal word by sy koms. 

 Die Skrif se leer oor die opstanding is duidelik en beslis anders as wat in hierdie “Irish blessing” 
verwoord word: “May you be in heaven half an hour before the devil knows you’re dead”. 
 

15 Saam met Jacques glo ons dat hierdie lewe ‘n voorportaal tot die ewige lewe is en dat alles 
wat ons hier op aarde doen, déél van ons voorbereiding vir die ewige lewe is.   

 Daar is nie ‘n beter manier om hierdie periode van voorbereiding te benader as om van harte 
gehoorsaam te wees aan die voorbeeld en die leer wat aan ons oorgelewer is nie (Rom 6:17). 


