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Gemeenskaplike behoefte 

van alle Christene: Hoe 

volhou ons Geestelike 

groei? 

1. Hoe belangrik is kennis? 

2. Feëtjie geloof vs Bybelse 

geloof 

3. Watter deel van die Bybel 

is die belangrikste? 



1. Hoe belangrik ag die Here 

kennis? 

Job 36:12 

Maar as hulle nie luister nie, 

dan kom hulle om deur die 

spies, en hulle blaas die 

asem uit sonder kennis. 



Spreuke 5 : 23 

Hy sal sterf aan gebrek aan 

tug, en deur die grootheid 

van sy dwaasheid sal hy 

dwaal.  

 

 



Hosea 4 :6 

My volk gaan ten gronde 

weens ‘n gebrek aan kennis; 

omdat jy kennis verwerp het, 

sal Ek jou verwerp, sodat jy vir 

My die priesteramp nie sal 

bedien nie; omdat jy die wet 

van jou God vergeet het, sal  

Ek jou kinders vergeet. 



Konteks van Hosea 4: 

Isreal het geweet van die 

wette van God, maar hul het 

dit geignoreer.  

 

 
 



Illustrasie: 

2. Feëtjie geloof vs Bybelse 

geloof. 

Hebr 11:1 – Die geloof dan is 

‘n VASTE VERTROUE op die 

dinge wat ons hoop, ‘n 

BEWYS van die dinge wat ons 

nie sien nie. 



 



 



3. Vraag : Watter deel van die 

BYBEL sou jy sê is die 

belangrikste? 

 

Matt 23:23 - …die swaarste van 

die wet laat julle na…. 

Onthou: dink aan ‘n huis…… 







It may seem like a simple part of 
the overall construction process, 
but getting the foundation right 
is incredibly important. The 
biggest reason for this is that any 
mistakes you make in the 
foundation will only get worse as 
you go up.  





Gemeenskaplike behoefte 

van alle Christene: Hoe 

volhou ons Geestelike 

groei? 

1. Hoe belangrik is kennis? 

2. Feëtjie geloof vs Bybelse 

geloof 

3. Watter deel van die Bybel 

is die belangrikste? 



FONDASIE  is Redding/JESUS: 

1. God = verhouding 

Matt 7:21 – 23 

21’Nie almal wat vir My sê: Here! Here! Sal 

ingaan in die koninkryk van God nie, maar hy 

wat die wil van my Vader doen wat in die 

hemele is. 22’ Baie sal in daardie dag vir My 

sê:Here,Here, het ons dan nie in U naam 

geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en 

in U naam baie groot kragte gedoen nie? 

 



23’ En dan sal Ek aan hulle sê: 

EK het julle nooit GEKEN nie. 

Gaan weg van my, julle wat die 

ongeregtigheid werk! 

 

KEN – yada in oorspronklike 

vertaling. 

 

 

 



2. Drie dele 

2 Thess 1:23 

…..en mag julle gees, siel en liggaam 

onberispelik bewaar word. 

1 Kor 2 : 14 

Maar die natuurlike mens neem die 

dinge van die Gees van God nie aan 

nie; want dit is vir hom dwaasheid en 

hy kan dit nie 

 



verstaan nie, omdat dit 

geestelik beoordeel word. 

 

3. Wat is fout met ons gees? 

Gen 2:17 

Maar van die boom van die 

kennis van goed en kwaad, 

daarvan mag jy nie eet nie, 

 



…want die dag as jy daarvan 

eet, sal jy sekerlik sterwe. 

4. SONDE skei ons van God. 

Rom 3: 23 

…want almal het gesondig en 

dit ontbreek hulle aan die 

heerlikheid van God. 

Ons sondig want ons is 

sondaars. 



5. Wat moet ons doen? 

Johannes 3:2 – 5 

2’Nikodemus het in die nag na 

Jesus gekom en vir Hom gesê: 

Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar 

is wat van God gekom het, 

want niemand kan hierdie 

tekens doen wat U doen as 

God nie met Hom is nie. 



3’ Jesus antwoord en sê vir hom: 

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, 

as iemand nie weer gebore word 

nie, kan hy die koninkryk van God 

nie sien nie. 4’ Nikodemus vra 

Hom toe: Hoe kan ‘n mens as hy 

oud is, weer gebore word? Hy kan 

tog nie ‘n tweede keer in die skoot 

van sy moeder ingaan en gebore 

word nie? 



5’ Jesus antwoord: Voorwaar, 

voorwaar Ek sê vir jou, as 

iemand nie gebore word uit 

water en GEES nie, kan hy in 

die koninkryk van God nie 

ingaan nie. 

 

 
 



Rom 10: 9 -10 
9’ As jy met jou mond die 
Here Jesus bely en met jou 
hart glo dat God Hom uit die 
dode opgewek het, sal jy 
gered word; 10’ want met 
die hart glo ons tot 
geregtigheid en met die 
mond bely ons tot redding. 



6.Dit is ‘n PROSES wat jy kan 

toets: 

2 Kor 13:5 

Ondersoek julself of julle in die 

geloof is; stel julself op die 

proef. 

Matt 7: 16 

Aan hulle vrugte sal julle hulle 

ken. 





JOU GEESTELIKE GROEI 

WORD BEPAAL DEUR JOU 

BEGRIP VAN JOU REDDING. 

 

Gesonde Geboorte proses: 

Redding - Water doop - Doop 

in die Gees -  Familie 



In watter seisoen bevind jy 

jouself? 

 












