
SONDAGSKOOL LES: Woord Studie – Geloof

Doel van les:

Ons gesels hierdie kwartaal bietjie oor moeilike woorde wat in die Bybel voorkom.

Ysbreker:  Nuusberig:  Gee vir elke groep die naam van ‘n miteologiese kreatuur soos ‘n 
unicorn, mermaid, Godzilla of Bigfoot.  Verduidelik vir die groepe dat hulle nou ‘n nuusberig 
moet skryf wat elke lid van die groep insluit.  Daar kan verslaggewers, ooggetuies, ‘n 
kameraman, ens wees.  Die storie moet gaan oor waar die kreatuur gesien is, wie dit gesien het, 
wat gebeur het, ens.

Wanneer almal klaar is, laat hulle dit kom opvoer.

Na die ysbreker vra jy:  Het een van julle al ooit ‘n lewende mermaid/unicorn gesien?  Dalk 
Bigfoot of Godzilla?

Wanneer jy nie iets kan sien nie is dit nogals moeilik om te glo dat dit werklik bestaan of dat 
dit werklik gebeur het.  Ons almal soek bewyse om ons te help om te glo.

Kleingroep bespreking:  Lees Hebreërs 11:1-3 

Die skrywer van Hebreërs begin die hoofstuk met ‘n mooi definisie van geloof.   Geloof is om 
te glo, sonder om te sien.  Dit is noodsaaklik vir ‘n Christen.  Ons kan God nie sien nie.  Ons was 
nie daar toe Jesus gekruisig is of opgestaan het uit die dood nie.

Hoe kan ons dan glo in al hierdie dinge as ons dit nie gesien of ervaar het nie?  Dit is geloof.
Ons geloof is darem nie heeltemal blind nie.  Al het ons nie hierdie dinge gesien of ervaar nie, 
het God vir ons getuienisse en bewyse gegee dat dit werklik gebeur het.

Hier is wat ek bedoel:

Die Bybel is saamgestel uit 66 boeke met 40+ skrywers wat oor 1 500 jaar geneem het om dit 
te skryf.  Al het dit so lank geneem, is daar nie een sinnetjie in die Bybel wat ‘n ander een 
weerspreek nie.  Net God kan so iets doen.

Na Jesus se opstanding, het Hy 40 dae op die aarde gebly en meer as 500 mense het Hom 
lewendig gesien.  By een geleentheid het Thomas selfs sy vinger in die gate gesit wat deur die 
spykers waarmee Jesus gekruisig is, veroorsaak is.  As Jesus dan dood was en nie opgewek was 
nie, hoe kon dit gebeur?

God is nie sigbaar nie.  Die Bybel vertel ons dat ons God nie kan sien nie, want Sy Glorie sou te 
groot wees vir ons en ons sal sterf.  Selfs al kan ons God nie sien nie, kan ons oral rondom ons 
sien wat God gemaak het en hoe Hy dit gemaak het.

Geloof is nie maklik nie en twyfel gebeur.



Groepwerk:  Lees 2 Korinthiërs 5:7 en Hebreërs 11:6

Vrae in groepe:

1. Wat leer julle uit hierdie gedeeltes rondom geloof?

Kry terugvoering.

Lees Hebreërs 11:7-8 en 29-30

Vrae in kleingroepe:

1.  Hoe het Noag, Abraham, die Israeliete in Eksodus en die Israeliete by die Geveg van 
Jerigo hulle geloof beoefen?

2. Pas hierdie gedeeltes by die definisie van geloof?
3. Wat kan ons doen om ons geloof sterker te maak? (Gebed, lees die Bybel, vertrou God 

en moenie twyfel nie, dink aan vorige dinge wat Hy vir jou gedoen het, luister na wat God 
vir jou wil sê , geduld hê.)

4. Wat is die moeilikste deel vir jou wanneer dit kom by geloof hê?
5. Watter beloftes is daar wat God reeds vervul het?
6. Hoe kan die vervulling van hierdie beloftes jou help om geloof te hê in al God se beloftes?

Sit net vir ‘n oomblik en dink aan hoe jou geloof tans lyk?  Glo jy al kan jy nie sien nie?  Sit vir 
‘n oomblik en gesels met God oor hoe jou geloof is.  Daarna kan julle afsluit in julle groepe.

Groepe sluit af met gebed.


