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DIT WERK OOK ANDERS OM 
 
Omdat ons die soort geloof het, het ons vrede. 
 
HEB11 Wat beteken dit om op God te vertrou? Dit beteken om seker te wees dat die 
dinge waarna ons uitsien, wel sal gebeur. Dit beteken ook om oortuig te wees dat die 
dinge wat ons nie kan sien nie, wel daar is. 
 
‘n Ouer vertaling stel dit so. 
 
HEB11:1  Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys 
van die dinge wat ons nie sien nie. 
 
Hierdie soort geloof in ons, werk ook anders om en as dit nie so in my lewe werk nie, 
moet ek daaraan werk, dat dit so sal begin werk. 
Ek het vrede, omdat ek hierdie geloof het. 
Eers as ek so in God glo en so op Hom vertrou, dat ek vrede in my hart het, wat ook al 
gebeur, eers dan het my geloof volwassenheid bereik. 
Dan eers maak daardie twee verse in God se woord waarvoor ek so lief is regtig sin. 
 
ROM8:28 Ons weet dat God alles wat gebeur, laat saamwerk tot ons voordeel as 
ons Hom liefhet, want God het ons geroep omdat Hy vooraf so besluit het. 
 
FIL4:4 Julle moet bly wees omdat julle aan die Here verbind is. Ek wil dit nog ’n 
keer sê: julle moet bly wees! 
 
In ‘n ouer vertaling lees Fil 4 vers 4 so. 
 
FIL4:4 Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!  
 
Ek moet myself ook gereeld daaraan herinner, dat God my nie ‘n veilige reis belowe 
het nie maar wel ‘n wonderlik tuiskoms, wat verewig gaan voortduur. 
Jesus sê van ons reis na ons ewige tuiste die volgende. 
 
JHN16:33 “Ek het hierdie dinge vir julle vertel sodat julle vrede kan hê omdat julle 
aan My verbind is. In die ongelowige wêreld sal julle swaarkry, maar moenie bang 
wees nie, want Ek het die wêreld oorwin.”  
 
Sien jy wat sê Jesus?  Hy sê, dat Sy volgelinge vrede sal hê. 



 
JHN16:33 “Ek het hierdie dinge vir julle vertel sodat julle vrede kan hê omdat julle 
aan My verbind is... 
 
Waar het ons hierdie vrede? 
Waar is ons met hierdie vrede? 
Ons is met hierdie vrede, deur ons geloof in Hom: 
 
JHN16 33...In die ongelowige wêreld sal julle swaarkry, maar moenie bang wees 
nie, want Ek het die wêreld oorwin.”  
 
Die twee hoof pilare waarop ons geloof gebou is, is eerstens, die kruis op Golgota. 

 

JHN13:14-18 Net soos Moses destyds die koperslang in die woestyn op ’n paal 
gehang het, so sal Ek, die Redder, ook op ’n paal gelig word 15sodat elkeen wat op My 
vertrou die ewige lewe kan hê. 
16“God het die mense so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gestuur het. Iemand wat in 
Hom glo, sal nie verlore gaan nie maar hy sal die ewige lewe hê. 17God het nie sy 
Seun na die wêreld toe gestuur om die mense te kom veroordeel nie maar om hulle te 
kom red. 
 18“’n Mens wat op Hom vertrou, word nie veroordeel nie, maar ’n mens wat nie 
hierdie vertroue het nie is reeds veroordeel omdat dit die enigste Seun van God is in 
wie hy nie wou glo nie. 
 
Die tweede hoof pilaar waarop ons geloof gebou is, is die leë graf. 
 
LUK24:1-9 Dit was nog baie vroeg die Sondagoggend toe die vroue na die graf toe 
gegaan het met die reukolie wat hulle gemaak het. 2By die grafkelder sien hulle die 
groot klip wat voor die opening was eenkant lê. 3Hulle het ingegaan, maar die liggaam 
van die Here Jesus was nie daar nie. 4Dit het hulle heeltemal verslae laat staan. Maar 
meteens het daar twee manne by hulle gestaan met skitterende wit klere aan. 5Die 
vroue het so bang geword dat hulle laag voor hulle gebuig het met hulle gesigte na die 
grond toe. Die manne vra toe vir hulle: “Waarom kom soek julle iemand wat lewe 
hier in ’n graf by die wat dood is? 6Hy is nie meer hier nie—Hy het weer lewendig 
geword. Onthou nou hoe Hy daar in Galilea vir julle gesê het: 7‘Ek, die Redder, moet 
oorgegee word aan sondige mense om teen ’n kruis gespyker te word. Maar op die 
derde dag sal Ek weer uit die dood lewendig word.’ ” 8Toe het hulle onthou wat Jesus 
gesê het. 
 9Hulle het van die graf af teruggehardloop na die stad toe om vir die elf en vir al die 
ander te gaan vertel wat daar gebeur het. 
 
Ons geloof is in ‘n vaste vertroue in Jesus Christus. 
 
JHN3:36’n Mens wat op die Seun vertrou, het reeds die ewige lewe. Maar ’n mens 
wat nie aan die Seun gehoorsaam wil wees nie sal die lewe nie sien nie want hy bly 
onder die straf van God.”  
 
JHN5:24 “Hoor nou wat Ek vir julle sê: ’n mens wat na My luister en glo in God 
wat My gestuur het, het die ewige lewe en hy sal nie in die oordeel skuldig bevind 



word nie. So iemand het reeds uit die dood uitgegaan en in die lewe ingegaan. 
 
Sien jy kind van God. 
Ons wat in Jesus glo, kan nooit meer dood gaan nie en daar wag ook nie vir ons ‘n 
veroordeling nie en daarom het ons vrede, want ons weet, ons leef verewig en daar 
wag geen straf vir ons nie. 
 
JHN5:24 “Hoor nou wat Ek vir julle sê: ’n mens wat na My luister en glo in God 
wat My gestuur het, het die ewige lewe en hy sal nie in die oordeel skuldig bevind 
word nie. So iemand het reeds uit die dood uitgegaan en in die lewe ingegaan. 
 
ROM8:1-2 As iemand aan Jesus Christus verbind is, sal God hom nie veroordeel 

nie. 
2Want dit is die Heilige Gees wat ons met Christus Jesus verbind en ons die werklike 
lewe gee. So het die Gees ons dan verlos van die mag van die sonde wat ons in die 
dood ingesleep het. 
Daarom kan ons ook saam met my Groot held Paulus dit uit juig. 
 
2KOR4:6-10 Dit is God wat heel aan die begin gesê het: “Laat daar lig wees in 
plaas van die donkerte.” Dit is dieselfde God wat ook sy lig in ons harte laat val het, 
en nou kan ons iets sien van die heerlikheid van God as ons na Jesus Christus kyk. 
7Die wonderlike krag wat deur my werk, is God se krag en nie myne nie. Ek is soos ’n 
eenvoudige erdepot waarin daar iets baie kosbaars gesit is. 8Van alle kante af sak 
moeilikhede op my toe, maar hulle druk my nie plat nie. Ek verstaan nie altyd 
waarom dinge gebeur nie, maar dit maak my nie moedeloos nie. 9Daar is mense wat 
my vervolg, maar ek staan nie alleen nie—die Here is by my. Partymaal is ek 
platgeslaan, maar ek gaan weer aan. 10Elke dag ondervind ek in my lewe iets van die 
lyding en dood van Jesus sodat dit ook in my lewe gesien kan word dat Hy werklik 
lewe. 

 
FIL4:19-20Al die rykdom wat daar is, behoort aan my God. Dit is Hy wat julle 
alles sal gee wat julle nodig het. Hy sal dit op sy eie wonderlike manier doen deur 
Jesus Christus. 
20Laat ons aan ons God en Vader die eer gee vir ewig en altyd! Amen  

 
 
So kind van God, dit werk ook anders om. 
Omdat ek in Jesus glo, het ek vrede en ek het vrede omdat ek in Jesus glo. 

 
ROM5:13 Daarom bid ek dat God, wat vir ’n mens so ’n verwagting gee, julle sal 
vol maak van vreugde en vrede omdat julle op Hom vertrou. Dan sal die Heilige Gees 
met soveel krag in julle werk dat julle nooit sal twyfel aan die wonderlike vooruitsig 
wat vir julle wag nie.  
 
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te 
bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 



 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


