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Vraag 5: Hoe ken jy God? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik Psalm 19:2, 8: “Die hemele verkondig die heerlikheid van God. Die uitspansel getuig 

van die werk van sy hande. Die Here se voorskrifte is volkome, dit gee nuwe lewenskrag. Die 

bepalings van die Here is betroubaar; dit maak die eenvoudige verstandig.” (NLV) 

HOOR 

1. Hoe het jy God leer ken? Wie en wat het jou kennis van God gevorm? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Deur die skepping en versorging van die heelal. Dit is soos ’n mooi boek 

waarin ek God se ewige krag en Goddelikheid duidelik sien. Hy het alles 

gemaak en op Hom is alles gerig. Deur die Bybel wat God se wil volkome 

bevat. Alles wat ek vir my saligheid moet glo, word daarin voldoende geleer. 

3. Hoe verryk hierdie beskrywings jou gedagtes oor hoe ons God leer ken? 

4. Lees God se belofte en opdrag in Josua 1:1-9. Wat tref jou? 

5. Lees my opsomming van die boodskap daarvan en oordink dit. 

Josua het veertig jaar lank gesien hoe God vir hulle in die woestyn sorg. Nou is Moses dood. 

Die Here praat met Josua en herhaal die belofte van die land. God sal Josua nooit in die 

steek laat en nooit los nie. Josua moet sterk en dapper wees en al die opdragte uitvoer wat 

God in sy wetboek, die Bybel, vir hom gee. Josua moet dag en nag daaroor nadink sodat hy 

alles kan doen wat daarin geskryf is. Hy moenie links of regs daarvan afwyk nie. Dan sal hy 

God se wil ken en suksesvol wees in alles wat hy doen. 

LEEF 

6. Wat maak jou opgewonde van God se openbaring in die Bybel? Loof die Here dat Hy 

met ons in die skepping praat, en nog helderder deur sy Woord. 

VIR DIEPERDELWERS 

1. Lees die aanhalings uit die Nederlandse Geloofsbelydenis hieronder. Wat leer jy van die 

kennis van God? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou? 

Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 2 

DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GOD KEN 

Ons ken Hom deur twee middele: 

Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit 

is immers voor ons oë soos 'n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is 
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wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat 

sien, soos die apostel Paulus sê (Rom. 1:20). Al die dinge is genoegsaam om die mense te 

oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem. 

Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer 

volkome aan ons bekend, en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en 

tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort. 

Ps. 19:2; Ef. 4:6; 1 Tim. 2:5; Deut. 6:4; Mal. 2:10; 1 Kor. 8:4, 6; 1 Kor. 12; 1 Kor. 1. 

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die inhoud van hierdie 

geloofsbelydenisse jou gee. 
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