
Glo soos God se kinders 
 

Retief Uys 



Hoekom het “Liewe Jesus” 
“god” geword? 

 Glo soos Sy kinders 



Glo soos Sy kinders 

1. Identiteit as ‘n kind van God 
 
Rom 8:15  Want julle het nie ontvang ‘n gees 
van slawerny om weer te vrees nie, maar julle 
het ontvang die Gees van aanneming tot 
kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!  
 
Gal 4:6  En omdat julle kinders is, het God die 
Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en 
Hy roep: Abba, Vader!  
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Identiteit verseker ‘n ‘Abba Vader’-hart. 
  
  
  
Kweek vertroue en verseker oorgawe  

  (‘surrender’) 
  
    
  
 Lei tot geloof: Glo soos Sy kind 
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2. Glo ek soos ‘n kind van God? 
 
Rom 12:3  Want deur die genade wat aan my 
gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, 
dat hy nie van homself meer moet dink as 
wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy 
daaraan moet dink om besadig te wees na 
die maat van geloof soos God dit aan elkeen 
toebedeel het.  
 
“ …instead, think sensibly, as God has 
distributed a measure of faith to each one” 
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Joh 10:10  Die dief kom net om te steel en te 
slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle 
lewe en oorvloed kan hê.  
 

 
 

In volmaat herstel! 
 
 
 
  



3. Koninkrykslewe vereis kindwees 
 
Onse Vader: 
 
Mat 6:10 ..laat u koninkryk kom; laat u wil 
geskied, soos in die hemel net so ook op die 
aarde;  

 
•My lewe 

 
•Malmesbury, gemeenskap, naaste 
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Mat 18:1  In daardie uur het die dissipels na 
Jesus gekom en gesê: Wie is tog die grootste 
in die koninkryk van die hemele?  
Mat 18:2  Toe roep Jesus ‘n kindjie na Hom en 
laat hom in hulle midde staan  
Mat 18:3  en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, 
as julle nie verander en soos die kindertjies 
word nie, sal julle nooit in die koninkryk van 
die hemele ingaan nie!  
Mat 18:4  Elkeen dan wat homself verneder 
soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die 
koninkryk van die hemele.  
 
 
 



4. HOE ? 
 
• JESUS – die Eerste Seun en Voorbeeld 
 
Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg 
en die waarheid en die lewe; niemand kom 
na die Vader behalwe deur My nie.  
 
• Die WOORD 
 
Rom 10:17  So then faith cometh by hearing, 
and hearing by the word of God. 
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• TYD  met kinders van God 
  
Openb 12:11 En hulle het hom oorwin deur 
die bloed van die Lam en deur die woord van 
hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe 
hulle lewe nie liefgehad nie.  
  
• Wees OPREG 
 
• GEHOORSAAMHEID – luister na Sy Vader 

stem 
 
• GEBED 
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 GEBED  


