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G

VOORWOORD
edurende die lewe van Jesus op aarde het Hy hoofsaaklik die woorde
Kom saam met my (Mattheüs 4:19) gebruik wanneer Hy van die

verhouding van die dissipels met Hom gepraat het. Toe Hy op die punt was
om na die hemel op te vaar, het Hy hulle ‘n nuwe woord gegee waarin die
meer intieme en geestelike eenheid met Homself in heerlikheid uitgedruk
word. Daardie gekose woorde was Bly in My. – Johannes 15:4. [Hier is God
se heerlikheid, Sy selfopofferende liefde, wat aan die kruis geopenbaar was
toe Jesus gewillig was om die volle prys te betaal vir ons sondes en ons
verlossing. Dit is die onvoorwaardelike, self ontledigende “ agapé” liefde
van God eerste in Jesus Christus geopenbaar en nou in die lewens van
gelowiges gemanifesteer].
Dit is met die begeerte om hulle te help wat nog nie ten volle verstaan wat
die Verlosser met hierdie bevel bedoel het of wat vrees dat dit ‘n lewe is
wat buite hulle bereik is, dat hierdie oordenkinge nou uitgegee word.
Dit neem tyd om in Jesus, die Wynstok, te groei; moenie verwag om in Hom
te bly, tensy jy Hom die tyd daarvoor gee nie. Dit is nie genoeg om God se
Woord of die oordenkings, wat hier aangebied word, te lees nie. Nee, dit
vereis dag-na-dag tyd met Jesus en met God. Daarom, diegene wat begeer
om in Jesus te bly, spandeer elke dag tyd, voor jy lees, terwyl jy lees en
nadat jy gelees het om jouself in kontak met die lewende Jesus te stel, om
jouself uitdruklik en doelbewus aan Sy geseënde invloed oor te gee. So sal
jy Hom die geleentheid gee om jou nader te trek en veilig in Sy almag te
hou.
Die waarheid wat verkondig word, word in die Woord van God, in die Gees
van Profesie, in ernstige gebed en in die Heilige Gees gevind.

Vertaal deur: dr. Hans Koen.
Sel: 076 689 9246

Epos: stellie.hans@gmail.com
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K

Ons Sendingopdrag
erke en selgroepe word aangemoedig om die Godgegewe sending van
die Kerk en die werk van die Heilige Gees te bestudeer. Lidmate moet

ernstig betrokke raak in verenigde gebed vir die uitstorting van die
Heilige Gees in ons lewens en op ons Kerk.
Vraag: Wie het die Sewendedag Adventiste Kerk in die lewe
geroep?
Antwoord: Die Drie-eenheid.
V. Hoekom het God ‘n liggaam van gelowiges gestig?
A. Om Sy ambassadeurs op aarde te wees om Sy Koninkryk te
bevorder.
V. Watter soort kerk is ons?
A. ‘n Beweging wat sending georiënteerd is.
V. Waarheen beweeg ons?
A. God se sending moet ons sending wees.
V. Wat is ons sendingopdrag as kerk?
A. Om die Evangelie te versprei en evangelisasie.
V. Hoe ten beste gaan ons hierdie sendingopdrag uitvoer?
A. Elke lidmaat in uitreikaksies betrokke te kry.
V. Wie is tot hierdie taak geroep?
A. Almal wat bely om dissipels van Jesus te wees.
V. Wat stel ons in staat om hierdie sendingopdrag te volbring?
A. Die werking van die Heilige Gees.
V. Wat is die bewys van die Heilige Gees se betrokkenheid?
A. Die vrug van die Gees wat openbaar word.
V. Hoe help die Gees ons om hierdie sending te volbring?
A. Deur aan ons gawes te skenk wat vir die wen van siele.
Prys die Here dat Hy ons geroep het om ‘n volk te wees, ‘n kerk, met ‘n
sendingopdrag. ‘n Sendingopdrag om hoop en genesing aan ‘n sterwende
wêreld te bring; ‘n sendingopdrag om die Drie Engele se Boodskappe te
verkondig; ‘n sendingopdrag om die wonderlike nuus van Christus se
spoedige wederkoms te verkondig.
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TEMA 1: DIE KOMS VAN DIE GEES

E

1. Die Belofte van die Gees
n Ek sal die Vader bid en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om
by julle te bly tot in ewigheid. – Johannes 14:16.

Toe Christus Sy dissipels die belofte van die Gees gegee het, het Hy die
einde van Sy aardse bediening genader. Hy het in die skadu van die kruis
gestaan, ten volle bewus van die las van sonde wat op Hom as die
Sondedraer sou rus. Voor Hy Homself as die offerlam sou offer, het Hy
Sy dissipels onderrig met betrekking tot die noodsaaklikste en volmaakste
gawe wat Hy aan Sy volgelinge sou skenk – die gawe wat die onbeperkte
bronne van Sy genade binne hulle bereik sou bring.
Ek sal die Vader bid, het Hy gesê, en Hy sal julle ‘n ander Trooster
gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat
die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien nie en Hom nie
ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal
wees. – Joh. 14:16,17. Die Verlosser het vooruitgewys na die tyd wanneer
die Heilige Gees sou kom om ‘n kragtige werk as Sy verteenwoordiger te
doen. Die sonde wat vir eeue geakkumuleer het, sou deur die Goddelike
krag van die Heilige Gees weerstaan word.....
Die belofte van die Heilige Gees is tot geen tydperk of ras beperk nie.
Christus het verklaar dat die Goddelike invloed van Sy Gees tot aan die
einde met Sy volgelinge sou wees. Vanaf Pinksterdag tot vandag, was die
Trooster na almal gestuur wat hulleself ten volle aan die Here en Sy diens
oorgegee het. Tot almal wat Christus as ‘n persoonlike Verlosser aanvaar
het, het die Heilige Gees as ‘n raadgewer, heiligmaker, leidsman en getuie
gekom. Hoe intiemer gelowiges met God gewandel het, hoe duideliker en
kragtiger het hulle van hul Verlosser se liefde en Sy reddende genade
getuig. Die manne en vroue wat deur lang eeue van vervolging en
beproewing die grootste mate van die teenwoordigheid van die Gees in
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hulle lewens geniet het, het as tekens en wonders in die wêreld gestaan.
Voor engele en mense het hulle die transformerende krag van verlossende
liefde geopenbaar. – The Acts of the Apostles, pp. 47-49.
1. Geneem uit Ye shall Receive Power. – Ellen White, p. 9.
**********

2. Die Trooster

Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle
in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie,

maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan
julle verkondig. – Johannes 16:13.
Hoe kan ons in die dag van toetsing staande bly as ons nie die woorde van
Christus verstaan nie? Hy het gesê: Dit het Ek tot julle gespreek terwyl
Ek by julle bly; maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in
my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles
wat Ek vir julle gesê het. – Johannes 14:25,26. Dit is die Heilige Gees
wat die woorde van Christus in ons herinnering moet bring. Die tema wat
Christus gekies het om in Sy laaste gesprek met Sy dissipels te benadruk
was die ampsbediening van die Heilige Gees. Hy het voor hulle ‘n breë kanaal
van waarheid geopen. Hulle moes Sy woorde deur geloof aanvaar en die
Trooster, die Heilige Gees, sou by hulle alles in herinnering bring.
Die vertroosting wat Christus in hierdie belofte gegee het, is te vinde in
die feit dat die Goddelike invloed met Sy volgelinge tot aan die einde sal
bly. Hierdie belofte word nie vandag deur die mense aanvaar en geglo nie
en daarom koester hulle dit nie. Ook die vervulling word nie in die ervaring
van die kerk gesien nie. Die belofte van die gawe van die Gees van God word
deur die kerk as ‘n saak van min belang beskou. Dit word nie op die mense
afgestempel nie en die resultaat is slegs dit wat verwag kan word –
geestelike droogte, geestelike duisternis, geestelike verval en dood. Sake
van minder belang beset die verstand en siel, maar Goddelike krag, wat vir
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die groei en voorspoed van die kerk nodig is, ontbreek. Hierdie Goddelike
krag, indien besit, sou alle ander seëninge tot gevolg hê, maar dit ontbreek,
alhoewel dit in oneindige oorvloed aan ons gebied word. Net so lank as die
kerk met klein dingetjies tevrede is, is hulle gediskwalifiseer om die groot
dinge van God te ontvang. Maar hoekom honger en dors ons nie na die gawe
van die Heilige Gees nie, omdat dit die middel is waardeur die hart rein
gehou kan word. Die Here het beplan dat Goddelike krag met menslike
pogings moet saamwerk.
Dit is werklik baie belangrik vir die Christen om die betekenis van die
belofte van die Heilige Gees net voor die wederkoms van ons Here Jesus te
verstaan. Praat daaroor, bid daarvoor, preek daaroor, want die Here is
gewilliger om die Heilige Gees te gee as wat ouers is om goeie geskenke aan
hulle kinders te gee. – Review and Herald, 15 Nov. 1892.
2. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 10.
**********

3. ‘n Konstante vloei van olie

En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê:

Wat beteken die

twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit

hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê: Weet jy nie wat dit
beteken nie?

En ek het gesê:

Nee, my heer.

En hy sê:

Dit is die

twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. –
Sag. 4:12-14.
Voortdurende kommunikasie van die Heilige Gees met die kerk word deur
die profeet Sagaria onder ‘n ander beeld voorgestel wat ‘n wonderlike les
van bemoediging vir ons inhou. Die profeet sê:

En die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos ‘n
man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê: Wat sien jy?
Toe antwoord ek: Ek sien daar ‘n kandelaar, heeltemal van goud, en sy
oliekan bo-oor hom en sy sewe lampe op hom; telkens sewe aanvoerpype loop
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na die lampe wat bo-oor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, een aan die
regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het
ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het, gesê: Wat
beteken dit, my heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord en
sê vir my: Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my
heer. Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die Here aan
Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees,
sê die Here van die leërskare. Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal
jy tot ‘n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder
uitroepe van: Genade, genade oor hom! En die woord van die Here het tot
my gekom en gesê: Die hande van Serubbábel het die fondament van hierdie
huis gelê, en sy hande sal dit voltooi; dan sal jy weet dat die Here van die
leërskare my na julle gestuur het. Want wie verag die dag van klein dinge,
terwyl daardie sewe – die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop –
met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubbábel? Daarop het
ek begin spreek en aan hom gesê: Wat beteken hierdie twee olyfbome aan
die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het
toe nogmaals gespreek en vir hom gesê: Wat beteken die twee olyftakkies
aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe
antwoord hy my en sê: Weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê:
Nee, my heer. En hy sê: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die
ganse aarde staan. – Sagaria 4:1-14.
Van die twee olyfbome het die goue olie deur twee goue pype in die oliekan
van die kandelaar gevloei en daarvandaan in die goue lampe wat lig aan die
heiligdom verskaf het. So van die heiliges wat in God se teenwoordigheid
staan, word Sy Gees aan menslike medewerkers geskenk wat vir Sy diens
geheilig is. Die sending van die twee gesalfdes is om lig en krag aan God se
volk te kommunikeer. Dit is om ‘n seën ter wille van ons te ontvang dat hulle
in God se teenwoordigheid staan. Soos die twee olyfbome hulle olie in die
goue pype laat vloei, so streef die hemelse boodskappers om alles te
kommunikeer wat hulle van God ontvang. Die volle hemelse skat wag op ons
aandrang daarop en ontvangs, en soos ons die seën ontvang, moet ons dit
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weer aan andere deelagtig maak. So word die heilige lampe gevoed en die
kerk word ‘n ligdraer in die wêreld. – Review and Herald, 2 Maart 1897.
3. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 17.
**********

4. LEWENDE WATER MOET GEDEEL WORD

Maar

elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in

ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee,

sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.
– Johannes 4:14.
Soos die plan van verlossing begin en eindig met ‘n gawe, so moet dit
voortgesit word.

Dieselfde gees van opoffering wat vir ons verlossing

betaal het, sal in die harte van almal, wat deelnemers aan die hemelse gawe
word, woon. Die apostel Petrus sê: Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang
het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die
veelvuldige genade van God. – 1 Petrus 4:10. Voordat Jesus Sy dissipels
op hulle sending gestuur het, het Hy gesê: Julle het dit verniet ontvang,
verniet moet julle dit gee. – Mattheüs 10:8. In hom wat ten volle met
Jesus is, kan daar niks selfsugtigs of eksklusief en afsydig wees nie. Hy
wat van die lewende water drink, sal vind dat dit in hom ‘n fontein van water
wat opspring tot in die ewige lewe is. Die Gees van Christus is soos ‘n
fontein wat in die woestyn opwel om almal te verfris en wat diegene wat op
die punt is om te sterf gretig maak om van die water van die lewe te drink.
Dit was dieselfde gees van liefde en selfopoffering wat in Christus was wat
die apostel Paulus tot sy veelvuldige take aangespoor het.

Ek is ‘n

skuldenaar, sê hy teenoor Grieke sowel as nie-Grieke, teenoor wyse
sowel as onverstandige mense. – Romeine 1:14. Aan my, die geringste van
al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die
evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. –
Efesiërs 3:8.
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Ons Here het dit so beplan dat Sy kerk aan die wêreld die volheid en
genoegsaamheid, wat ons in Hom vind, moet weerspieël.

Ons ontvang

voortdurend van God se milddadigheid en deur dieselfde deelagtig te word,
moet ons aan die wêreld die liefde en weldadigheid van Christus voorstel.
Terwyl die ganse hemel opgewonde en in beweging is deur boodskappers na
alle wêrelddele te stuur om die werk van verlossing voort te sit, moet die
kerk van die lewende God ook medewerkers met Jesus Christus wees. Ons
is ledemate van Sy verborge liggaam. Hy is die Hoof wat al die ledemate
van die liggaam beheer. Jesus Homself, in Sy oneindige barmhartigheid,
bewerkstellig

in

menseharte

geestelike

transformasies

wat

so

indrukwekkend is dat die engele met verbasing en verwondering en blydskap
toekyk. – Review and Herald, 24 Des. 1908.
4. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 19.
**********

5. GEWER VAN ‘N NUWE LEWE

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. – Johannes 3:5.
Ten einde God aanvaarbaar te dien moet ons “wedergebore” wees. Ons
natuurlike geaardhede, wat in opposisie met die Gees van God is, moet laat
vaar word. Ons moet nuwe manne en vroue in Christus Jesus gemaak word.
Ons ou, onvernuwe lewens moet plek maak vir ‘n nuwe lewe – ‘n lewe vol liefde,
vertroue en gewillige gehoorsaamheid. Dink jy nie dat so ‘n verandering
nodig is vir toegang tot die koninkryk van God nie? Luister na die woorde
van die Majesteit van die hemel: Julle moet weer gebore word. – Johannes
3:7. As julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle
nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. – Mattheüs 18:3. Tensy
die verandering plaasvind, kan ons God nie reg dien nie.

Ons werk sal

gebrekkig wees; wêreldse planne sal ingebring word; vreemde vuur, ‘n oneer
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vir God, sal aangebied word. Ons lewens sal sondig en ongelukkig, vol onrus
en probleme wees.
Die verandering van hart, deur die nuwe geboorte uitgebeeld, kan slegs deur
die effektiewe werking van die Heilige Gees teweeggebring word. Dit alleen
kan ons reinig of suiwer van alle onreinheid. Indien dit toegelaat word om
ons harte te vorm en te fatsoeneer, sal ons in staat wees om die karakter
van die koninkryk van God te onderskei en die noodsaaklikheid besef van die
verandering wat gemaak moet word voor ons toegang tot hierdie koninkryk
kan verkry. Trots en selfsug weerstaan die Gees van God; elke natuurlike
neiging van die siel opponeer die verandering van eiewaan en trots na die
sagmoedigheid en nederigheid van Christus. Maar indien ons op die pad na
die ewige lewe wil voortreis, moet ons nie na die influistering van die eie-ek
luister nie. In nederigheid en berou moet ons ons hemelse Vader smeek:
Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n
vaste gees. – Psalm 51:12. Namate ons Goddelike lig ontvang, en met die
hemelse magte saamwerk, is ons “weergebore”, bevry van die besoedeling
van sonde deur die krag van Christus.
Christus het na ons wêreld gekom, omdat Hy gesien het dat die mens die
karakter van God verloor het. [Wat is God se karakter? Hy sê van Homself:
Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde
en trou. – Eks. 33:6. Die Tien Gebooie is ook ‘n weerspieëling van God se
karakter.]

Hy het gesien dat hulle ver weggedwaal het van die pad van

vrede en reinheid en dat, indien aan hulself oorgelaat, hulle nooit hulle weg
terug sou vind nie. Hy het met ‘n ten volle en volledige verlossing gekom om
ons harte van klip in harte van vlees te verander, om ons sondige geaardhede
na Sy ewebeeld [karakter] te verander, sodat ons, deur deelnemers aan die
Goddelike natuur te wees, vir die hemelse howe geskik gemaak kan word. –

Youth’s Instructor, 9 Sept. 1897.
5, Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 24.
**********
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6. DIE GEES DOEN VIR ONS VOORSPRAAK

En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is,

omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Romeine 8:27.
Ons het slegs een kanaal van toenadering tot God. Ons gebede kan slegs
deur een Naam alleen tot Hom kom – die van die Here Jesus, ons Advokaat.
Sy Gees moet ons versoeke inspireer.

Geen vreemde vuur moes in die

wierook houer wat voor God in die heiligdom gewuif was, gebruik word nie.
So moet die Here Homself in ons harte dié brandende begeerte laat
ontvlam, indien ons gebede vir Hom aanvaarbaar is. Die Heilige Gees binnein ons moet vir ons intersessies of voorbidding doen met versugtinge wat
nie uitgespreek kan word nie.
‘n Diepe bewustheid van ons behoefte en ‘n sterk begeerte na die dinge
waarvoor ons vra, moet ons gebede karakteriseer, anders sal hulle nie
verhoor word nie. Maar ons moet nie moeg word en ons versoeke staak,
omdat die antwoord nie onmiddellik ontvang word nie. Die koninkryk van die
hemel word bestorm en bestormers gryp dit met geweld. (Mattheüs 11:12).
Die geweld wat hier bedoel word, is ‘n heilige ernstigheid soos Jakob
geopenbaar het. Ons moet nie probeer om onsself in ‘n intense emosie op
te werk nie, ons moet ons versoeke voor die troon van genade bring. Ons
werk is om ons siele voor God te verootmoedig, ons sondes bely en in geloof
tot God nader. Die Here het die gebed van Daniël beantwoord, nie sodat
Daniël homself kon verheerlik nie, maar dat die seën die heerlikheid aan God
moet weerspieël. Dit is die plan van God om Homself in Sy voorsienigheid
en in Sy genade te openbaar.

Die voorwerp van ons gebede moet die

heerlikheid van God wees, nie die verheerliking van onsself nie.
Wanneer ons onsself as swak, onkundig en hulpeloos sien, soos ons werklik
is, sal ons voor God as nederige smekelinge verskyn. Dit is onkundigheid
omtrent God en Christus wat enige siel trots en selfvoldaan en eiegeregtig
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maak. Die onfeilbare aanduiding dat ‘n mens God nie ken nie, is te vinde in
die feit dat hy voel hy is uit homself wonderlik of goed. Trotsheid van hart
word altyd met onkunde van God geassosieer. Dit is die lig van God wat ons
duisternis en behoeftigheid blootlê.

Toe die Goddelike heerlikheid aan

Daniël geopenbaar was, het hy uitgeroep: Geen krag het in my oorgebly
nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn en ek het
geen krag oorgehou nie. – Daniël 10:8.
Die oomblik wanneer die nederige soeker God sien soos Hy is, op daardie
oomblik sal hy dieselfde siening van homself hê as wat Daniël gehad het.
Daar sal geen verheffing van die siel in verwaandheid en ydelheid wees nie,
maar ‘n diepe bewustheid van die heiligheid van God en die regverdigheid
van Sy voorskrifte. – Review and Herald, 9 Feb. 1897.
6. Geneem uit Ye Shall Receive Power, - Ellen White, p. 27.
**********

7. DIE GEES LEI ONS OM KINDERS VAN GOD TE
WORD

Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van
God. – Romeine 8:14.

Christus het Sy posisie onder die mense as die kennisbron van God
ingeneem. Hy het gepraat soos een wat gesag het, Hy het Hom tot die
mense in sterk bewoordings gerig en onvoorwaardelike geloof en
gehoorsaamheid vereis. Ons, as ‘n volk, het ons geloof op die beginsels soos
in Sy Woord uiteengesit, gebaseer. Ons het onsself verbind om hart en
verstand tot gehoorsaamheid aan die lewende Woord te bring en om ‘n “So
sê die Here” te volg.
Al ons huidige en toekomstige verwagtinge is afhanklik van ons verwantskap
met Christus en met God. Die apostel Paulus spreek sterk woorde om ons
geloof in hierdie opsig te bevestig. Aan diegene wat deur die Gees van God
gelei word, in wie se harte die genade van God woon, verklaar hy: Die Gees
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self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons
kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename
van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met
Hom verheerlik kan word. – Romeine 8:16,17. 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! –

(vers 15).
Ons word deur Christus geroep om uit die wêreld te kom en afgesonder te
wees.

Ons word geroep om heilige lewens te leef met ons harte wat

voortdurend tot God uitgaan en die Heilige Gees in ons lewens as ‘n
inwonende teenwoordigheid te hê.

Elke ware gelowige in Christus, sal

openbaar dat die genade van Sy liefde in die hart is. Waar daar eens
vervreemding en verwydering van God was, sal daar nou deelgenootskap met
Hom wees. Waar daar eens die vleeslike natuur geopenbaar was, sal daar
nou die kenmerke van die Goddelike gesien word.
Sy volk moet werkers van geregtigheid word, voortdurende soekers na God,
voortdurende diensknegte van Sy wil. Dit sal hulle volmaak in Christus maak.
Aan engele en aan die mense en aan ongevalle wêrelde moet hulle dit
openbaar dat hulle lewens in ooreenstemming met die wil van God is, dat
hulle lojale navolgers van die beginsels van Sy koninkryk is. Die Heilige
Gees, inwonend in hulle harte deur geloof, sal hulle in kameraadskap met
Christus en met mekaar bring en sal in hulle die kosbare vrugte van
heiligheid oplewer. – Review and Herald, 19 Aug. 1909.
7. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 28.
**********

8. DIE GEES PRAAT MET ONS

Maar

as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal

stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy

van My getuig. – Johannes 15:26.
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Die Here het neergedaal [was so goed] om julle ‘n uitstorting van Sy Heilige
Gees te gee. By die kampvergaderings, en in ons verskillende instellings, is
‘n groot seën op julle laat reën. Julle is deur die hemelse boodskappers van
lig en waarheid en krag besoek en dit moet nie as iets vreemds beskou word
dat God julle so sou seën nie. Hoe onderwerp Christus Sy uitverkore volk
aan Homself? Dit is deur die krag van Sy Heilige Gees, want die Heilige
Gees, deur die Skrifte, spreek tot die verstand en stempel waarheid op die
harte van mense.
Voor Sy kruisiging het Christus beloof dat die Trooster aan Sy dissipels
gestuur sou word. Hy het gesê: Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan;
want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar
as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die
wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. – Johannes
16:7,8. Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy
julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie,
maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan
julle verkondig (verse 13,14).
Van hierdie belofte van Christus was nie voldoende gebruik gemaak nie, en
as gevolg van ‘n skaarste aan die Gees van God, was die geestelike aard van
die wet en sy ewige verpligtinge nie begryp nie. Diegene wat bely het dat
hulle God liefhet, het nie die verhouding wat tussen hulle en God bestaan,
begryp nie en dit is steeds slegs vaagweg in hulle begrip omlyn. Hulle begryp
slegs vaagweg die verbasende genade van God in die gee van Sy eniggebore
Seun vir die verlossing van die wêreld. Hulle verstaan nie hoe verreikend
die eise van die heilige wet is nie, hoe innig die voorskrifte van die wet in
die praktiese lewe ingebring moet word nie. Hulle besef nie wat ‘n groot
voorreg en noodsaaklikheid gebed, berou en die doen van die woorde van
Christus is nie.
Dit is die bediening van die Heilige Gees om die aard van die toewyding, wat
God sal aanvaar, aan die verstand te openbaar. Deur die bemiddeling van
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die Heilige Gees word die siel verlig en die karakter is vernuwe, geheilig,
besiel en verkwik. – Review and Herald, 30 Jan. 1894.
8. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 31.
***********

9. DIE GEES VERLIG ONS

En Jesus sê vir hulle:

Nog ‘n klein tydjie is die lig by julle. Wandel

so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie.

En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. – Johannes
12:35.
Jesus sê: Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle
nie oorval nie. Maak elke straal bymekaar, slaan nie een oor nie. Wandel
in die lig. Beoefen elke lering van waarheid wat julle aangebied word. Leef
van elke woord wat van die mond van God uitgaan en julle sal Jesus dan volg
waar Hy ook al gaan. Wanneer die Here bewys op bewys lewer en lig op lig
gee, hoekom huiwer siele om in die lig te wandel? Waarom versuim mense
om in groter lig te wandel?
Die Here weier nie om Sy Heilige Gees te gee aan hulle wat Hom vra nie.
Wanneer die gewete tot oortuiging kom, hoekom word daar nie na die stem
van die Gees van God geluister en ag geslaan op nie? By elke huiwering en
uitstel plaas ons onsself waar dit al hoe moeiliker word om die lig van die
hemel te ontvang en uiteindelik lyk dit onmoontlik om deur vermanings en
waarskuwings beïndruk te word. Die sondaar sê al hoe gemakliker: Gaan
vir hierdie keer heen, en as ek ‘n geleentheid vind sal ek jou laat roep.
– Handelinge 24:25.
Ek ken die gevaar van hulle wat weier om in die lig soos God dit gee te
wandel. Hulle bring oor hulself die verskriklike krisis om aan hulle eie weë
oorgelaat te word, om volgens hulle eie oordeel te handel. Die gewete word
minder en minder ontvanklik. Dit klink of die stem van God dowwer en
dowwer word en die kwaaddoener word aan sy eie verblindheid oorgelaat.
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In koppigheid weerstaan hy elke pleidooi, verag alle raadgewing en advies
en verwerp elke voorsiening wat vir sy verlossing gemaak is en die stem van
God se boodskapper maak op sy verstand geen indruk nie. Die Gees van God
oefen nie langer ‘n weerhoudende krag oor hom uit nie en die oordele is
gevel: [Hy] is gekoppel aan die afgode: laat hom staan! – Hosea 4:17. O,
hoe duister, hoe stuurs, hoe eiesinnig is sy onafhanklikheid! Dit blyk dat
die ongevoeligheid en onverskilligheid van die dood op sy hart is. Dit is die
proses waardeur die siel gaan wat die werking van die Heilige Gees verwerp.
– Review and Herald, 29 Junie 1897.
9. Geneem uit Ye Shall Receive Power – Ellen White, p.32.
**********

10. MOEDSWILLIG DIE GEES VERWERP

En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom

vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal

hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende
nie. – Mattheüs 12:32.
Dit was net voor dit dat Jesus vir die tweede keer ‘n wonder van genesing
van ‘n blinde en dowe man gedoen het en die Fariseërs het die aanklag
herhaal: Deur die owerste van die duiwels dryf Hy die duiwels uit. –
Mattheüs 9:34. Christus het vir hulle reguit gesê dat deur die werk van die
Heilige Gees aan die Satan toe te skryf, hulle hulself van die fontein van
seën afsny. Diegene wat teen Jesus Homself gespreek het, terwyl hulle nie
Sy Goddelike karakter onderskei nie, kan vergifnis ontvang, want deur die
Heilige Gees mag hulle gelei word om hulle dwaling te sien en te bely.
Watter sonde ook al, as die siel bely en glo, word die sonde in die bloed van
Jesus weggewas; maar hy wat die werk van die Heilige Gees verwerp, is in
‘n posisie waar berou en geloof hom nie kan bereik nie.
Dit is deur die Gees dat God in die hart werk. Wanneer die mens die Gees
moedswillig verwerp en verklaar dat Hy van Satan is, sny hulle die kanaal af
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waardeur God met hulle kan kommunikeer. Wanneer die Gees finaal verwerp
is, is daar niks meer wat God vir die siel kan doen nie....
Dit is nie God wat die mens se oë verblind of hulle harte verhard nie. Hy
stuur vir hulle lig om hulle dwaling reg te stel en hulle in veilige paaie te lei.
Dit is deur die verwerping van hierdie lig dat die oë verblind en die hart
verhard word. Dikwels is die proses geleidelik en bykans onmerkbaar. Lig
kom na die siel deur God se Woord, deur Sy diensknegte of deur die direkte
bemiddeling van Sy Gees, maar wanneer een ligstraal verontagsaam word, is
daar ‘n gedeeltelike verdowing van die geestelike begrip en die tweede
openbaring van lig is minder duidelik te onderskei. So neem die duisternis
toe totdat dit in die siel nag is. So was dit met hierdie Joodse leiers. Hulle
was oortuig dat Goddelike krag Christus vergesel of begelei, maar ten einde
die waarheid te weerstaan, het hulle die werk van die Heilige Gees aan Satan
toegeskryf. Deur dit te doen het hulle doelbewus misleiding gekies. Hulle
het hulself aan Satan oorgegee en voortaan was hulle deur sy mag beheer.
– The Desire of Ages, pp. 321-323.
10. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 36.
**********

11. NOU IS DIE TYD VIR BEROU

As medewerkers van God doen ons ‘n beroep op julle om te sorg dat
julle die genade van God nie tevergeefs ontvang nie.

Hy sê:

Op

die regte tyd het Ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het
Ek jou gehelp.

Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van

redding. – 2 Korinthiërs 6:1,2.
Broeder P, jy vra of jy die sonde, van geen vergifnis in hierdie lewe of in
die lewe hierna, begaan het. Ek antwoord: Ek sien nie die geringste bewys
dat dit die geval is nie. Wat vorm die sonde teen die Heilige Gees? Dit is
om moedswillig die werk van die Heilige Gees aan Satan toe te skryf.
Byvoorbeeld, veronderstel dat een ‘n getuie is van die spesiale werk van die
Gees van God. Hy het oortuigende bewys dat die werk in harmonie met die
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Skrifte is, die Gees getuig met sy gees dat dit van God is. Agterna, egter,
val hy in versoeking, trots, selfvoorsiening of een of ander bose
karaktertrek beheer hom en hy verwerp al die bewyse van die spesiale werk
se Goddelike karakter. Nou verklaar hy dat wat hy vantevore as die krag
van die Heilige Gees erken het, inderdaad die krag van Satan was.
Dit is deur die tussenkoms van Sy Gees dat God in die mens se hart werk
en wanneer mense moedswillig die Gees verwerp en verklaar dat dit van
Satan is, sny hulle die kanaal af waardeur God met hulle kommunikeer. Deur
die bewyse wat God behaag het om aan hulle te gee te ontken, sluit hulle
die lig uit wat in hul harte geskyn het en gevolglik word hulle in duisternis
gelaat. Aldus word die woorde van Christus bevestig: As dan die lig vir
jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie. – Mattheüs 6:23. Vir
‘n tyd lank mag persone wat hierdie sonde begaan het, optree asof hulle
kinders van God is, maar wanneer omstandighede ontstaan om karakter te
ontwikkel en te toon van hoedanige gees hulle is, sal dit bevind word dat
hulle op die vyand se terrein is en onder sy swart banier staan.
My broeder, die Gees nooi jou vandag uit. Kom met jou hele hart na Jesus.
Berou jou sondes, maak ‘n belydenis aan God, versaak alle ongeregtigheid en
jy kan al Sy beloftes vir jouself toe-eien. Wend julle tot My en laat julle
red, (Jesaja 45:22), is Sy genadige uitnodiging. – Testimonies for the

Church, vol. 5, p. 634.
11. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 37.
**********

TEMA

2:

DEUR DIE GEES HERSKEP
12. SWAK SIELE VERSTERK

Daarom

dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na

die vlees te lewe nie; want as julle na die vlees lewe, sal julle
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sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak,
sal julle lewe. – Romeine 8:12,13.
Die belofte van die Gees is tot geen bepaalde tydperk of ras beperk nie.
Christus het verklaar dat die Goddelike invloed van Sy Gees tot die einde
toe met Sy volgelinge sal wees. Van die dag van die Pinksterfees af tot nou
toe is die Trooster na almal gestuur wat hulle ten volle aan die diens van die
Here oorgegee het. Tot almal wat Christus as hulle persoonlike Saligmaker
aangeneem het, het die Heilige Gees as raadgewer, heiligmaker, leidsman en
getuie gekom. Hoe nader aan God gelowiges gewandel het, hoe duideliker
en kragtiger het hulle van hulle Heiland se liefde en reddende genade
getuig.

Die manne en vroue wat deur die lange eeue van vervolging en

beproewing heen die grootste mate van die Gees in hulle lewens geniet het,
het as tekens en wonders in die wêreld gestaan. In die teenwoordigheid van
engele en mense het hulle die herskeppende mag van verlossende liefde
geopenbaar.
Diegene wat tydens die Pinksterfees met krag van omhoog besiel was, was
nie daardeur van verdere versoekings en beproewinge vrygestel nie. Terwyl
hulle vir die waarheid en vir geregtigheid getuig het, was hulle herhaaldelik
deur die vyand van alle waarheid aangeval in ‘n poging om hulle van hul
Christelike belewenis te beroof.

Hulle was gedwing om met al hulle

Godgegewe kragte te stry om tot die mate van die volle grootte van manne
en vroue in Christus te kom. Daagliks het hulle om meer genade gebid, sodat
hulle hoër en steeds hoër na volmaaktheid kon opstyg. Onder die werking
van die Heilige Gees het selfs die swakste deur die beoefening van geloof
in God geleer om die vermoëns wat aan hom toevertrou is te verbeter en om
geheilig, verfyn en veredel te word. Namate hulle hul in ootmoed aan die
vormende invloed van die Heilige Gees onderwerp het, het hulle die volheid
van die Godheid ontvang en is hulle na die karakter van God verander. – The

Acts of the Apostles, pp. 49,50.
12. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 46.
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13. GELYKVORMIG NA SY KARAKTER

En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid

van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde

beeld, van heerlikheid tot heerlikheid [van karakter tot karakter], as
deur die Here wat die Gees is. – 2 Korinthiërs 3:18.
Sonde-belaste, sukkelende siele, Christus in Sy verheerlikte mensheid het
opgevaar in die hemele om vir ons intersessie te doen. Want ons het nie ‘n
hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een
wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

Laat

ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Hebreërs
4:15,16. Ons moet voortdurend na Jesus, die Leidsman en Voleinder van ons
geloof kyk, want deur Hom te aanskou sal ons na Sy karakter verander word,
ons karakter sal soos Syne gemaak word. Ons moet juig dat alle oordeel
aan die Seun gegee is, omdat in Sy menslikheid het Hy bekend geword met
al die probleme wat die mensdom teister.
Om heilig te wees is om ‘n deelnemer aan die Goddelike natuur te word, die
gees en gedagte van Jesus te begryp, altyd lerende in die skool van Christus.
En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid
van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde
beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees
is – 2 Korinthiërs 3:18. Dit is onmoontlik vir enigeen van ons om deur ons
eie krag of ons eie pogings hierdie verandering in onsself te bewerkstellig.
Dit is die Heilige Gees, die Trooster, wat Jesus gesê het Hy na die wêreld
sou stuur, wat ons karakter na die beeld van Christus verander en wanneer
dit voltooi is, weerspieël ons, soos in ‘n spieël, die karakter van die Here.
Dit beteken dat die karakter van die een wat Christus aldus aanskou soos
Syne is, dat een wat na hom kyk, sien Christus se eie karakter straal soos
van ‘n spieël. Onmerkbaar vir onsself, word ons dag na dag verander van ons
eie weë na die weë en wil van Christus, na die lieflikheid van Sy karakter.
Aldus groei ons in Christus en weerspieël onbewus Sy karakter.
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Belydende Christene se oë is heeltemal te veel geoefen om slegs die gewone
dinge raak te sien en hulle gedagtes staan stil by die dinge wat hulle oë
aanskou.

Hulle

godsdienstige

ervaring

is

dikwels

oppervlakkig

en

onbevredigend en hulle woorde is ligsinnig en nikswerd. Hoe kan diesulkes
die beeld van God weerspieël? Hoe kan hulle die helder strale van die son
van geregtigheid na al die donker plekke van die aarde uitstraal? Om ‘n
Christen te wees is om soos Christus te wees. – Review and Herald,
28 April 1891.
13. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 63.
**********

14. GEDAGTES HERSKEP

Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat

regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is,

watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. –
Filippense 4:8.
Ons het elkeen ‘n individuele werk om te doen, om die lendene van ons
verstand te omgord, om verstandig te wees, om in gebed te waak. Die
verstand moet ferm beheer word om by onderwerpe stil te staan wat die
morele vermoëns sal versterk. Die jeug moet vroeg begin om die korrekte
denkwyse te ontwikkel en te beoefen. Ons moet die verstand dissiplineer
om in ‘n heilsame kanaal te dink en nie toelaat om by verkeerde dinge stil te
staan nie. Die psalmis roep uit: Laat die woorde van my mond en die
oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my
rots en my verlosser! – Psalm 19:15.
Soos God op die hart deur Sy Heilige Gees werk, moet die mens met Hom
saamwerk. Die gedagtes moet beteuel word, teruggehou word om wild uit
te sprei en dinge te bepeins wat die siel slegs sal verswak en besoedel. Die
gedagtes moet rein wees, die oordenkings van die hart moet onbesoedel
wees, indien die woorde van die mond vir die hemel aanvaarbaar sal wees en
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nuttig vir julle kollegas. Christus het vir die Fariseërs gesê: Addergeslag,

hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed
van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy
hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat
slegte dinge te voorskyn. Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat
die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.
Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy
veroordeel word. – Mattheüs 12:34-37.
In die Bergpredikasie het Jesus voor Sy dissipels die verreikende beginsels
van die wet van God gestel. Hy het Sy hoorders geleer dat die wet alreeds
deur die gedagtes oortree was nog voor die sondige begeerte in werklikheid
uitgevoer was. Ons is onder verpligting om ons gedagtes te beheer en om
hulle aan die wet van God te onderwerp. – Review and Herald, 12 Junie 1888.
14. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 52.
**********

15. BLY IN HOM

Bly in My, soos Ek in julle.

Net soos die loot geen vrug kan dra van

homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in

My nie bly nie. – Johannes 15:4.
Ons moet bid vir die skenking van die Goddelike Gees as die geneesmiddel
vir sonde–siek siele. Die oppervlakte waarhede van Openbaring, duidelik
gemaak en maklik om te verstaan, word deur baie aanvaar om alles te
voorsien wat belangrik is, maar die Heilige Gees, wat in die verstand werk,
wek ‘n ernstige begeerte na waarheid wat deur dwaalleer onbedorwe is. Hy
wat werklik begerig is om die waarheid te ken, kan nie in onkunde bly nie,
want kosbare waarhede beloon die ywerige en toegewyde soeker. Ons moet
die tot-bekering-bringende krag van God se genade ervaar. Ek versoek
almal, wat hulle harte teen God se Gees gesluit het, om die deur oop te maak
en ernstig te pleit: Bly in My. Hoekom werp ons nie onsself neer voor die
troon van Goddelike genade, al biddende, dat God se Gees op ons uitgegiet
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word soos op die dissipels nie? Sy teenwoordigheid sal ons harde harte
versag en ons met blydskap en vreugde vul en ons in kanale van seën
verander. Die Here wil hê dat elkeen van Sy kinders sterk in geloof moet
wees en hierdie geloof is die vrug van die werking van die Heilige Gees in
die verstand. Hy bly in elke siel wat Hom sal ontvang. Hy spreek woorde
van waarskuwing tot die onboetvaardige [sonder berou] en vestig hulle
aandag op Jesus, die Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem.
Hy gee lig om in die verstand te skyn van diegene wat streef om met God
saam te werk en gee hulle bekwaamheid, krag en wysheid om Sy werk te
doen.
Die Heilige Gees laat nooit ‘n siel, wat na Jesus opsien en Hom vertrou,
alleen nie. Die Heilige Gees neem die dinge van Jesus en toon dit aan die
soeker. En as die oog op Jesus gevestig is, hou die werk van die Gees nie op
totdat die siel na Sy beeld herskep is nie. Deur die genadige invloed van die
Gees word die sondaar na gees en voorneme verander totdat hy met
Christus een word. Sy liefde vir God vermeerder; hy honger en dors na
geregtigheid en deur Christus te aanskou word hy al meer verander om aan
die beeld van Christus gelykvormig te word. Die heerlikheid wat van hom
uitstraal, neem steeds toe en hy word al hoe meer soos sy Meester. – Signs

of the Times, 27 Sept. 1899.
15. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 59.
**********

16. KOM NA HOM TOE

Kom na My toe dat julle gered kan word, almal op die aarde, want
Ek is God, daar is geen ander nie. – Jesaja 45:22.

Ten einde aan die voorskrifte van die wet te voldoen moet ons geloof die
geregtigheid van Christus verstaan en dit as ons geregtigheid aanvaar. Deur
eenheid met Christus, deur aanvaarding van Sy geregtigheid deur geloof,
kan ons geskik wees om die werke van Christus te doen, om mede-arbeiders
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met Christus te wees. As jy gewillig is om saam met die stroom van sonde
te dryf en nie met die hemelse magte saamwerk in die beheersing van sonde
in jou familie en in die kerk nie, sodat ewigdurende geregtigheid [reg doen
en gehoorsaamheid] ingebring kan word, het jy nie geloof nie.
Geloof werk deur die liefde en reinig die siel. Deur geloof werk die Heilige
Gees in die hart om daarbinne heiligheid te skep, maar dit kan nie gedoen
word nie, tensy die mens met Christus sal saamwerk. Ons kan vir die hemel
geskik gemaak word slegs deur die werking van die Heilige Gees in die hart,
want ons moet die geregtigheid van Christus as ons geloofsbriewe hê as ons
toegang tot die Vader wil hê. Ten einde die geregtigheid van Christus te
kan hê, moet ons daagliks deur die invloed van die Gees herskep word om ‘n
deelnemer aan die Goddelike natuur te wees. Dit is die werk van die Heilige
Gees om voorliefdes van ‘n hoër klas aan te wakker, om die hart te reinig,
om die hele mens te veredel.
Kom na Jesus. Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld
wegneem. – Johannes 1:29. Niemand sal gedwing word om na Jesus te kom
nie, maar die stem van uitnodiging weerklink in sterk smeking, “Kom en lewe.”
Deur na Jesus te kom, sal ons vind dat Sy liefde sonder weerga is, dat Hy
die plek van die skuldige sondaar ingeneem het en hom Sy vleklose
geregtigheid toegereken het.
Wanneer die sondaar Sy Verlosser aan die kruis sien sterf onder die vloek
van sonde in sy plek, Sy vergewende liefde aanskou, word liefde in sy hart
gewek. Die sondaar het Christus lief, omdat Christus hom eerste liefgehad
het en liefde is die vervulling van die wet. Die berouvolle siel besef dat God
getrou en regverdig [is] om ons die sondes te vergewe en ons van alle
ongeregtigheid te reinig. – 1 Johannes 1:9. Die Gees van God werk in die
gelowige se siel en stel hom in staat om van een vlak van gehoorsaam na ‘n
volgende te vorder, van krag na groter krag uitstrek en van genade tot
genade in Christus Jesus. – Review and Herald, 1 Nov. 1892.
16. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 60.
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17. RUS IN HOM

Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig
van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. – Mattheüs 11:29.

Terwyl julle in sagmoedigheid en nederigheid van hart gewandel het, was
daar ‘n werk ter wille van julle aan die gang, ‘n werk wat slegs God kan doen,
want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy
welbehae. – Filippense 2:13. En daardie welbehae is om julle in Christus te
laat bly, in Sy liefde te rus. Julle moet nie dat enigiets julle siel van vrede,
van rustigheid, van die versekering dat julle op hierdie oomblik aangeneem
is, beroof nie. Aanvaar elke belofte, almal is julle s’n op die voorwaarde van
julle voldoening aan die Here se voorgeskrewe voorwaardes.

Volkome

oorgawe van julle weë, wat so slim voorkom, en volg Christus se weë is die
volmaakte rus in Sy liefde.
Om ‘n mens se lewe aan Hom oor te gee beteken meer as wat ons
veronderstel. Ons moet Sy sagmoedigheid en nederigheid te wete kom
voordat ons die vervulling van die belofte julle sal rus vind vir julle siele
kan besef. Dit is deur die karaktertrekke van Christus, Sy sagmoedigheid,
Sy nederigheid, te aanvaar dat die eie-ek herskep word – deur Christus se
juk op julle te neem en dan aan Hom onderwerp om van Hom te leer. Daar
is niemand wat nie baie het om te leer nie. Almal moet deur Jesus lering en
opleiding ondergaan. Wanneer hulle op Jesus val, sal hulle oorgeërfde en
aangeleerde karaktertrekke as hindernisse verwyder word, sodat hulle
deelnemers aan die Goddelike natuur kan word. Wanneer die eie-ek sterf,
leef Christus in die mens. Hy bly in Christus en Christus leef in hom.
Christus begeer dat almal Sy studente moet word. Hy sê, gee julleself oor
aan My lering en opleiding, onderwerp julle siele aan My. Ek sal julle nie
uitblus nie, maar sal vir julle so ‘n karakter bewerkstellig dat julle van die
laerskool na die hoër grade oorgeplaas kan word. Onderwerp alle dinge aan
My. Laat My lewe, My volharding, My lankmoedigheid, My verdraag=
saamheid, My ootmoed, My nederigheid in julle karakter bewerkstellig word
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soos iemand wat in My bly.... Dan sal julle nie slegs die belofte Ek sal gee
hê nie, maar julle sal rus vind vir julle siele. – Bible Training School,
1 Aug. 1903.
17. Geneem uit Ye Shall Receive Power. - Ellen White, p. 62.
**********

18. GROEI ALTYDDEUR

T

erwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans,
wat al helderder word tot die volle dag toe. Spreuke 4:18.

Teen oneindige koste was voorsiening gemaak dat mense die volmaaktheid
van die Christelike karakter kan bereik. Diegene wat bevoorreg was om die
waarheid te hoor en deur die Heilige Gees gelei was om die Heilige Skrifte
as die stem van God te aanvaar het geen verskoning om dwergies in die
godsdienstige lewe te wees nie. Deur die vermoë te beoefen wat God gegee
het, moet hulle daagliks leer en daagliks geestelike ywer en krag ontvang
wat vir elke ware gelowige voorsien was. As ons groeiende plante in die
Here se tuin wil wees, moet ons ‘n konstante toevoer van geestelike lewe en
gretigheid hê. Groei sal dan in die geloof en kennis van ons Here Jesus
Christus

gesien

word.

Daar

is

geen

uitspanplek

waar

ons

ons

verantwoordelikhede kan afgooi en langs die pad rus nie. Ons moet aanhou
om hemelwaarts te vorder en ‘n vaste, godsdienstige karakter ontwikkel.
Die maat van die Heilige Gees wat ons ontvang, sal in verhouding wees tot
die maat van ons begeerte en die geloof daarvoor beoefen en die gebruik
wat ons sal maak van die lig en kennis wat aan ons gegee sal word. Ons sal
met die Heilige Gees toevertrou word ooreenkomstig ons kapasiteit om te
ontvang en ons vermoë om dit aan andere mee te deel. Christus sê: Elkeen
wat bid ontvang; en hy wat soek, vind. – Lukas 11:10.
Hy wat opreg soek na die kosbare genade van God sal verseker nie
teleurgestel word nie. Hierdie belofte was aan ons gegee deur Hom wat ons
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nie sal mislei nie. Dit word nie as ‘n gesegde of teorie gestel nie, maar as ‘n
feit, as ‘n wet van die Goddelike regering. Ons kan verseker wees dat ons
die Heilige Gees sal ontvang as ons individueel die proefneming probeer om
God se Woord te toets. God is getrou; Sy orde is perfek: Hy wat soek
vind en vir hom wat klop, sal oopgemaak word (vers 10). Lig en waarheid
sal uitstraal ooreenkomstig die begeerte van die siel. O, dat almal na
geregtigheid [doen wat reg is en gehoorsaamheid] sal honger en dors, sodat
hulle versadig kan word! - Review and Herald, 5 Mei 1896.
18. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 67.
**********

TEMA 3 : VRUGBAAR IN DIE GEES
19. LIEFDE

Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders
van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie,

omdat dit Hom nie geken het nie. – 1 Johannes 3:1.
Johannes sê: Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat
ons kinders van God genoem kan word!

Geen taal kan hierdie liefde

verwoord nie; ons kan maar net vaagweg die graad van liefde, wat alle kennis
oortref, beskryf. Dit sou die taal van die Oneindige benodig om die liefde
te beskryf wat dit vir ons moontlik gemaak het om kinders van God genoem
te word. Deur ‘n Christen te wees staan ons nie terug nie. Daar is geen
skande daarin om ‘n verhouding met die lewende God te hê nie.
Jesus het die vernedering en skande en beskuldiging verdra wat ‘n sondaar
regverdiglik toekom. Hy was die Majesteit van die hemel, Hy was die koning
van heerlikheid, Hy was aan Sy Vader gelyk en nogtans het Hy Sy
Goddelikheid met menslikheid beklee, sodat menslikheid deur menslikheid
aangeraak kan word en dat die Goddelike die Goddelike kon vasgryp. As Hy
as ‘n engel gekom het, sou Hy nie ‘n deelgenoot aan ons lyding kon wees nie;
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sou Hy nie net soos ons in alle opsigte versoek kon word nie; sou Hy nie met
ons smarte kon simpatiseer nie; maar Hy het in die gestalte van ons
menslikheid gekom, sodat Hy as ons plaasvervanger en waarborg die prins
van duisternis ter wille van ons kon oorwin en ons oorwinnaars deur Sy
verdienste maak.
Soos ons in die skaduwee van die kruis staan, vul die inspirasie van Sy liefde
ons harte. Wanneer ek na Hom, wat deur my sonde deurboor was, kyk, kom
die inspirasie van bo in my en hierdie inspirasie kan in elkeen van julle deur
die Heilige Gees kom. Tensy julle die heilige Gees ontvang, kan julle nie die
liefde van God in die siel hê nie, maar deur ‘n lewende verbinding met
Christus is ons met liefde, ywer en ernstigheid geïnspireer.
Ons is nie ‘n blok marmer, wat die lig van die son weerkaats, maar nie met
lewe besiel kan word nie. Ons in staat om op die helder strale van die son
van geregtigheid te reageer, want soos Christus ons siele verlig, gee Hy lig
en lewe. Ons drink die liefde van Christus in soos die loot voedingskrag van
die wingerd trek. As ons in Christus ingeënt is, as vesel na vesel met die
lewende Wingerd verenig is, sal ons bewys lewer van hierdie feit deur mooi
trosse druiwe te dra. – Review and Herald, 27 Sept. 1892.
19. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 71.
**********

20. BLYDSKAP

Ek wil die Here loof met my hele hart; ek wil al U wonders vertel.

In

U wil ek bly wees en juig; ek wil psalmsing tot eer van u Naam, o

Allerhoogste. – Psalm 9:2,3.
Ons moet meer geloof hê. Laat ons begin om in verlossing te glo. Laat ons
tot God in geloof nader, ten volle verseker dat soos ons alles aan Hom
oorgee, Hy ons soos Christus in karakter sal maak. Ons moet dit aan almal
oor en oor vertel. Dan, een met Christus, kan ons Hom aan die wêreld
bekendmaak. Dan sal al ons ongereelde, toevallige werke ophou.
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Laat ons God deur vaste geloof en onwankelbare vertroue eer. Laat ons
onthou dat Hy nie geëer word deur die openbaring van ‘n iesegrimmige,
ongelukkige gees nie. Die Here gee vir die blomme om. Hy gee hulle prag
en geur. Sal Hy nie baie meer vir ons die geur van ‘n vrolike stemming of
gesindheid of geaardheid gee nie? Sal Hy nie in ons die Goddelike beeld
herstel nie? Laat ons dan in Hom geloof hê. Laat ons nou, op die oomblik,
onsself plaas waar Hy ons Sy Heilige Gees kan gee. Dan kan ons aan die
wêreld ‘n getuienis gee van wat ware godsdiens vir manne en vroue beteken.
Die blydskap van ‘n Verlosser wat ons harte vul, gee ons daardie vrede en
vertroue wat ons in staat stel om te sê: Ek weet: my Verlosser leef. –
Johannes 19:25.
In Sy Woord het God dit duidelik gemaak dat Sy volk ‘n vrolike volk is. Ware
geloof strek die hand na bo en gryp die Een vas wat agter die belofte is:
Die vrede van jou kinders sal groot wees. – Jesaja 54:13. Kyk, die vrede
lei Ek na haar toe soos ‘n rivier. – Jes. 66:12. Ek skep Jerusalem om te
juig en sy mense om bly te wees. – Jes. 65:18. In God kan ons ons verbly
met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap. – 1 Pet. 1:8. Al die nasies
[sal] in hom geseën word, hom gelukkig prys. – Ps. 72:17. Laat ons daarna
streef om al die gelowiges te onderrig om in die Here te juig. Geestelike
blydskap is die gevolg van aktiewe geloof. God se volk moet vol geloof en
vol van die Heilige Gees wees. Dan sal Hy in hulle verheerlik word. – Bible

Training School, 1 April 1905.
20. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 72.
**********

21. VREDE

Wees

oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur

gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

En die

vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle
sinne bewaar in Christus Jesus. – Filippense 4:6,7.
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Die wêreld se Verlosser het begeer om in die harte van die bedroefde
dissipels die sterkste vertroosting te bring. Maar van ‘n wye verskeidenheid
onderwerpe, het Hy die onderwerp van die Heilige Gees gekies wat hulle
harte moes inspireer en vertroos. En tog, alhoewel Christus veel van hierdie
onderwerp rakende die Heilige Gees gemaak het, hoe min word daarby in
die kerke stilgestaan! Die naam en teenwoordigheid van die Heilige Gees
word bykans geïgnoreer en tog is die Goddelike invloed noodsaaklik in die
werk om die Christelike karakter te vervolmaak.
Sommige het nie vrede nie, nie rus nie; hulle is in ‘n toestand van konstante
iesegrimmigheid en laat toe dat impulse en passie hulle harte regeer. Hulle
weet nie wat dit beteken om vrede en rus in Christus te ervaar nie. Hulle
is soos ‘n skip sonder ‘n anker, deur die wind voortgedryf en heen en weer
geslinger. Maar diegene wie se verstand deur die Heilige Gees beheer word,
wandel in nederigheid en sagmoedigheid, want hulle werk in Christus se
gedragslyn en sal in volkome vrede bewaar word, terwyl diegene wat nie
deur die Heilige Gees beheer word nie soos die rustelose see is.
Die Here het ons ‘n Goddelike gids gegee waardeur ons Sy wil kan ken.
Diegene wat selfgesentreerd en selfvoorsienend is, voel nie hulle behoefte
om die Bybel te ondersoek nie en hulle is grootliks ontstel as ander nie
dieselfde foutiewe idees het en nie met dieselfde verwronge visie as hulle
kyk nie. Maar hy wat deur die Heilige Gees gelei word, gooi sy anker binnein die voorhangsel wat Jesus vir ons binnegegaan het. Hy ondersoek die
Skrifte met ywerige ernstigheid en soek na lig en kennis om hom te lei te
midde van die verwarring en gevare wat met elke tree sy pad omring.
Diegene wat rusteloos is, kla en murmureer, lees die Bybel met die doel om
hulle eie handelswyse te verdedig of regverdig. Hulle ignoreer of verdraai
die raadgewings van God. Hy wat vrede het, plaas sy wil aan die kant van
God se wil en verlang om die Goddelike leiding te volg. – Signs of the times,
- Ellen White, p. 73.
21. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 73.
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22. LANKMOEDIGHEID

Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met
innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid,

lankmoedigheid. – Kolossense 3:12.
Die Kaptein van ons verlossing het Homself van geen aansien gemaak nie en
het die gestalte van ‘n dienskneg aangeneem, sodat menslikheid met
Goddelikheid verenig kon word. Die mens moet Christus verteenwoordig.
Mense moet lankmoedig teenoor hulle medemense wees, geduldig,
vergewensgesind, vol Christelike liefde.

Hy wat waarlik bekeer is, sal

respek vir sy broeders openbaar; hy sal doen soos Christus beveel het.
Jesus het gesê: ‘n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê;
soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal
almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.
- Joh. 13:34,35. Waar die liefde van Jesus in die siel oorvloedig is, daar
sal ‘n uiting van daardie liefde wees wat deur die wêreld verstaan sal word...
Nie almal wat die Naam van Christus oor hulle lippe neem, is een met
Christus nie. Diegene wat nie die Gees en die genade van Christus het nie,
behoort nie aan Hom nie, maak nie saak wat hulle belydenis is nie. Aan hulle
vrugte sal julle hulle ken. Die gewoontes en gebruike wat volgens die bestel
van die wêreld is, voer nie die beginsels van God se wet uit nie en daarom
adem dit nie Sy Gees nie en vertoon ook nie Sy karakter nie. Christelikheid
[soos Christus] sal slegs geopenbaar word deur diegene wat aan die
Goddelike karakter gelykvormig is. Slegs diegene wat deur die werking van
die Heilige Gees gevorm is, is daders van die Woord en vertoon die gemoed
en die wil van God.
Daar is vervalste Christelike godsdienste in die wêreld, sowel as egte
Christelikheid. Die ware gees van ‘n mens word geopenbaar deur die wyse
waarop hy sy medemens behandel. Ons kan die vraag vra: Verteenwoordig
hy die karaktertrekke wat aan die mense van hierdie wêreld behoort?
Belydenis tel niks by God nie.

Voordat dit vir ewig te laat is vir die
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verkeerde en kwade om reggestel te word laat elkeen homself afvra: “Wat
is ek?” Dit hang van onsself af of ons sulke karakters sal vorm wat ons as
lede van God se adellike familie daarbo sal uitmaak. – Review and Herald,
9 April 1895.
22. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 74.
**********

23. VERGENOEGDHEID

Nie

dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg

[tevrede] te wees met die omstandighede waarin ek is. – Filippense

4:11.
God het Sy getroue getuies wat nie probeer om te doen wat God onmoontlik
verklaar het nie – dit is, om God en Mammon tegelyk te dien. Hulle is
brandende en skynende ligte te midde van die morele duisternis van die
wêreld en te midde van groot duisternis wat die mense soos ‘n doodskleed
bedek. Die lidmate van die kerk van Christus moet individueel deur die
Heilige Gees beheer word, sodat hulle nie ‘n veranderlike, wisselende
ervaring het nie. Hulle moet in die waarheid gewortel en gegrondves wees.
Wanneer die blydskap van die reddende krag van Christus se geregtigheid
korrek deur ervaringskennis verstaan word, sal daar lewenskragtige
belangstelling in die kerk wees. Daar sal diegene wees wat die sondaars God
se weë leer en sondaars sal tot die waarheid, soos dit in Jesus is, bekeer
word.
Die siel wat in persoonlike kontak met Christus gebring word, word ‘n heilige
tempel vir die Here, want Christus is vir die gelowige wysheid, geregtigheid,
heiligmaking en verlossing. Hy wat volkome aan God oorgegee het, het ‘n
bewustheid van Christus se reddende teenwoordigheid. Hy is ‘n besitter
van geestelike geduld en het die rus van siel van kom deur van Hom te leer
wat sagmoedig en nederig van hart is. Hy wat in Jesus vertrou om sy
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bekwaamheid en geregtigheid [reg doen] te wees, se siel is met ‘n aan=
gename vergenoegdheid (tevredenheid) vervul.
Wat is die Christen se blydskap? Dit is die resultaat van die bewustheid
van Christus se teenwoordigheid. Wat is die Christen se liefde? Dit is die
weerkaatsing van Christus se liefde. Dit is die effek van die werking van
die Heilige Gees. Wanneer ons na die kruis van Golgota kyk, sien ons Jesus
wat vir die sondes van die wêreld gesterf het, sodat deur Sy dood lewe en
onsterflikheid aan die lig gebring kan word ten bate van die berouvolle siel.
Jesus is alles in alles en sonder Hom kan ons niks doen nie. Sonder Christus
sou die geestelike lewe onmoontlik wees. – Review and Herald, 4 Des. 1894.
23. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 83.
**********

24. GEHOORSAAMHEID

Soos

gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die

begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar

soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele
lewenswandel heilig word. – 1 Petrus 1:14,15.
Wat vereis God? Volmaaktheid, niks minder as volmaaktheid nie. Maar as
ons volmaak wil wees, moet ons geen vertroue in die eie-ek stel nie. Ons
moet daagliks weet en verstaan dat die eie-ek nie vertrou kan word nie. Ons
moet God se beloftes met vaste geloof vasgryp. Ons moet vir die Heilige
Gees vra met die volle besef van ons eie hulpeloosheid. Wanneer die Heilige
Gees dan werk, sal ons nie die eie-ek die eer gee nie. Die Heilige Gees sal
genadiglik die hart in Sy sorg neem en al die helder strale van die son van
geregtigheid daarin laat skyn. Ons sal deur die krag van God deur geloof
onderhou word.
Wanneer ons daagliks onder die beheer van God se Gees is, sal ons ‘n gebodonderhoudende volk wees.

Ons moet aan die wêreld toon dat

gehoorsaamheid aan God se gebooie sy eie beloning bring, selfs in hierdie
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lewe en in die toekomstige lewe ewige geluksaligheid. Nieteenstaande ons
belydenis van geloof sien die Here, deur wie ons dade beoordeel word, ‘n
onvolmaakte verteenwoordiging van Christus. Hy het verklaar dat so ‘n
toestand van sake Hom nie kan verheerlik nie.
Dit beteken baie om die onderhouding van die siel aan God toe te vertrou.
Dit beteken dat ons deur geloof moet leef en wandel, nie op die eie-ek
vertrou of prys nie, maar na Jesus, as Advokaat, as die Leidsman en
Voleinder van ons geloof kyk. Die Heilige Gees sal Sy werk in die berouvolle
hart doen, maar kan nooit in ‘n siel vol eie-dunk en selfvoldaanheid werk nie.
In sy eie wysheid sal so iemand homself probeer verbeter. Hy skuif tussen
sy siel en die Heilige Gees in. Die Heilige Gees sal werk as die eie-ek nie
tussenin kom nie.
Waar is ons afhanklikheid? Waar is ons hulp? God se Woord sê vir ons:
Die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur,
Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle
gesê het. – Joh. 14:26. Die Heilige Gees is gereed om saam te werk met
almal wat Hom wil aanneem en deur Hom onderrig wil word. Almal wat die
waarheid vasgryp en deur die waarheid geheilig is, is so met God verenig. –

Manuscript Releases, vol. 12, pp. 52,53.
24. Geneem uit Ye Shall Receive Power. Ellen White, p. 93.
**********

25. NEDERIGHEID

En

ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê:

Ag,

Here,

grote

en

gedugte

God,

wat

die

verbond

en

die

goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou,
ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in
opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. – Daniël 9:4,5.
Onegte heiligmaking dra daarmee saam ‘n grootpraterige, selfvoldane gees
wat vreemd is aan die godsdiens van die Bybel.

Sagmoedigheid en
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nederigheid is die vrugte van die Gees. Die profeet Daniël was ‘n voorbeeld
van ware heiligmaking. Sy lang lewe was met edele diens aan sy Meester
gevul. Hy was ‘n “geliefde man” (Daniël 10:11) van die hemel en was sulke
eerbewyse geskenk as wat selde aan sterflinge toegeken word. Tog is sy
reinheid van karakter en onwrikbare getrouheid slegs deur sy nederigheid
en berou geëwenaar.
In plaas daarvan om te beweer dat hy rein en heilig is, het hierdie geëerde
profeet homself met die werklike sondigheid van Israel geïdentifiseer soos
hy voor God ten bate van sy volk gepleit het.

Nie op grond van ons

geregtigheid werp ons ons smekinge voor u aangesig neer nie, maar op
grond van u grote barmhartigheid. – Daniël 9:18. Ons het gesondig, ons
was goddeloos (vers 15). En om ons sondes en die ongeregtighede van
ons vaders ontwil is Jerusalem en u volk ‘n voorwerp van versmading vir
almal rondom ons (vers 16).
Daniël verklaar: Terwyl ek nog spreek en bid en my sonde en die sonde
van my volk Israel bely (vers 20). En wanneer op ‘n later stadium die Seun
van God verskyn in antwoord op sy gebede om hom instruksies te gee
verklaar hy: My gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek
het geen krag oorgehou nie. – Daniël 10:8.
Diegene wat waarlik daarna streef om die Christelike karakter te
vervolmaak, sal nooit aan die gedagte toegee dat hulle sondeloos is nie. Hoe
meer hulle gedagtes by die karakter van Christus stilstaan en hoe nader
hulle aan Sy Goddelike beeld kom [karakter], hoe duideliker sal hulle Sy
vleklose volmaaktheid onderskei en hoe dieper sal hulle hul eie swakheid en
gebreke ervaar. Diegene wat beweer dat hulle geen sonde het nie, lewer
bewys dat hulle ver van heilig is. Dit is omdat hulle geen ware kennis van
Christus het nie, dat hulle na hulself kan kyk soos hulle Sy karakter
weerspieël.

Hoe groter die afstand tussen hulle en hul Verlosser, hoe

regverdiger lyk hulle in hul eie oë. – The Spirit of Prophecy, vol. 4, pp. 301,
302.
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25. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 97.

TEMA 4 - DEUR DIE GEES GELEI
26. MANIERE WAAROP DIE GEES ONS LEI

My skape luister na My stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. –
Johannes 10:27.

Jesus verwag dat almal wat beweer dat hulle Sy soldate is om vir Hom
diens te doen. Hy verwag van julle om die vyand te herken en hom te
weerstaan, hom nie in julle vertroue te neem en sodoende heilige vertroue
verraai nie. Die Here het julle in ‘n posisie geplaas waar julle opgehef en
veredel kan word en voortdurende geskiktheid vir Sy werk kan verkry. As
julle nie hierdie bekwaamhede verwerf nie, is julle alleen te blameer.
Daar is drie maniere waarop die Here Sy wil aan ons openbaar, om ons te
lei en ons toe te rus om andere te lei. Hoe kan ons Sy stem van ‘n
vreemdeling s’n onderskei? Hoe sal ons dit van die stem van ‘n vals herder
onderskei? God openbaar Sy wil aan ons in Sy Woord, die Heilige Skrifte.
Sy stem is ook in Sy voorsienigheid geopenbaar en dit sal herken word as
ons nie ons siele van Hom skei deur in ons eie weë te wandel nie, nie
volgens ons eie wil en die aansporings van ‘n ongeheiligde hart te handel
nie, totdat die sinne so verwar is dat ewige dinge nie onderskei kan word
nie en die stem van Satan so vermom is dat dit as die stem van God
aanvaar word.
‘n Ander manier waarop God se stem gehoor word, is deur die pleidooie van
Sy Heilige Gees wat indrukke op die hart maak en in die karakter beoefen
word. As jy oor enige onderwerp twyfel, moet jy eerstens die Skrifte
raadpleeg. As jy waarlik ‘n lewe van geloof begin het, het jy jouself aan
die Here gegee om geheel en al Syne te wees en Hy het jou geneem om jou
ooreenkomstig Sy voorneme te vorm, sodat jy ‘n kruik tot Sy eer kan
wees. Jy moet ‘n ernstige begeerte hê om plooibaar in Sy hande te wees
en te volg waar Hy jou ook al mag lei. Jy vertrou Hom dan om Sy planne

38
uit te voer, terwyl jy terselfdertyd met Hom saamwerk om jou eie heil
met vrees en bewing uit te werk (vgl. Fil. 2:12). Jy, my broeder, sal
moeilikheid hier ondervind, want jy het nog nie uit ondervinding geleer om
die Goeie Herder se stem te ken nie en dit plaas jou in twyfel en gevaar.
Jy behoort in staat te wees om Sy stem te onderskei. – Testimonies for

the Church, vol. 5, pp. 511,512.
26. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 102.
**********

27. MET ‘N ONTVANKLIKE INGESTELDHEID

So spreek die Here:

Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie,

waar tog die goeie weg is en wandel daarin; en julle sal rus vind vir

julle siel.

Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie. –

Jeremia 6:16.
Nadat die Here gevra is vir ‘n kennis van Sy wil, vir hemelse wysheid, vir die
lig van die Heilige Gees, sal die smekeling die Skrifte ondersoek en vind dat
Skrifgedeeltes wat vir sy verstand duister was, skielik duidelik word en hy
verstaan sy verantwoordelikheid en plig soos nooit tevore nie. Jesus het
gesê: My leer is nie myne nie, maar van Hom wat My gestuur het. As
iemand gewillig is om Sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of
dit uit God is en of Ek uit Myself spreek. – Johannes 7:16,17.
Die

kennis

van

Goddelike

waarheid

is

aan

diegene

beloof

wat

gehoorsaamheid aan die lig en waarheid, wat aan hulle gegee was, bewys. ‘n
Toegang in die nou poort in is nie afhanklik van die besit van geleerdheid of
rykdom nie, maar dit is afhanklik van die besit van ‘n ontvanklike gees. Hy
wat die eerste straal van hemelse lig waardeer en dit toe-eien, en daarin
wandel, sy dade in harmonie met daardie ligstraal bring en daardeur geheilig
word, sal steeds meer lig ontvang. Hy sal verstaan dat die evangelie die plan
van verlossing is.....
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Hy wat ‘n gehoorsame hart het, wat gereed is om God se wil te doen, sal nie
slegs die waarheid met blydskap ontvang nie, maar sal ernstig na waarheid
soek soos na ‘n verborge skat. Hy sal na die Skrifte met ‘n nederige en
ontvanklike gees kom, soekende om te verstaan hoe hy in die lig kan wandel
en sê: Here, wat wil U hê moet ek doen. – Hand. 9:6. Hy is gereed om
enigiets en alles op te offer, indien vereis, sodat hy in harmonie met die wil
van God kan wees.
Dit is nie altyd ‘n maklike saak om gehoorsaam aan die wil van God te wees
nie. Dit verg ‘n doelbewuste poging om by die nou poort in te gaan en op die
smal pad te reis wat na die ewige lewe lei, want aan alle kante is daar stemme
wat die siel in verbode paaie wil inlei. Diegene wat rykdom en eer en hoë
status liefhet, sal nie by die nou poort ingaan nie, tensy hulle van hulle
afgode skei. Daar is nie plek by die nou poort om die dinge van die wêreld
saam te dra nie.
Hy wat by die nou poort wil ingaan, moet ‘n volkome toewyding van sy alles
aan God maak. Jesus sê: As iemand agter My aan wil kom, moet hy
homself verloën en sy kruis opneem en My volg. – Mattheüs 16:24. –

Review and Herald, 28 Maart 1912.
27. Geneem uit Ye Shall Receive Power, - Ellen White, p. 110.
**********

O

28. MET ‘N BIDDENDE GEES
pen my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. – Psalm 119:8.
Menige Skrifgedeeltes wat geleerde mense as ‘n verborgenheid

beskryf of as onbelangrik oorslaan, is vol vertroosting en instruksie vir hom
wat in die skool van Christus onderrig was. Een rede hoekom baie teoloë nie
‘n duidelike verstaan van God se Woord het nie, is omdat hulle hul oë sluit
vir die waarhede wat hulle nie wil beoefen nie.

‘n Verstaan van Bybel-

waarheid is nie soseer afhanklik van die krag van die intellek wat in die
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ondersoek gebruik word nie, maar met een doel voor oë – die ernstige
verlange na geregtigheid.
Die Bybel moet nooit sonder gebed bestudeer word nie. Die Heilige Gees
alleen kan ons lei om die belangrikheid te ervaar van daardie dinge wat
maklik is om te verstaan, of ons verhoed om waarhede wat moeilik is om te
begryp, te verdraai. Dit is die ampsbediening van hemelse engele om die
hart voor te berei om God se Woord so te begryp dat ons bekoor sal wees
met sy skoonheid, vermaan en gewaarsku deur sy waarskuwings of aangevuur
en versterk deur sy beloftes. Ons moet die psalmis se versoek ons eie maak:
Open my oë, dat ek kan sien die wonder uit u wet. –

Psalm 119:18.

Versoekings kom dikwels onweerstaanbaar voor, omdat die een wat versoek
is weens verwaarlosing van gebed en die ondersoek van God se Woord nie
geredelik God se beloftes kan onthou en Satan met Skriftuurlike wapens
kan weerstaan nie. Maar daar is engele rondom diegene wat gewillig is om
in Goddelike dinge onderrig te word; en in die tyd van groot nood sal hulle
juis daardie waarhede in herinnering bring waaraan hulle die grootste
behoefte het. Dus: Wanneer die teëstander aanstorm soos ‘n rivier,
jaag die Gees van die Here hom op loop. – Jesaja 59:19.
Jesus het Sy dissipels belowe: Maar die Trooster, die Heilige Gees wat
die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle
herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. – Joh. 14:26. Maar die
leringe van Christus moet tevore reeds in die verstand vasgelê wees,
sodat die Gees van God dit tot ons herinnering in die tyd van gevaar kan
bring. Ek het U woord in my hart gebêre, het Dawid gesê, dat ek teen
U nie sal sondig nie. – Ps. 119:11. – The Great Controversy, pp. 599, 600.
28. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 112.
**********
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29. GLO IN SY LEIDING
odat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in
die krag van God.

Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes,

maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se
heersers, wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat
bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af
voorbeskik het tot ons heerlikheid. – 1 Korinthiërs 25-7.
Julle is in die Geliefde aangeneem. Ek het die ernstigste begeerte dat julle
‘n Christelike karakter tot volmaaktheid moet bring. Nie in julle eie krag
nie, maar in die krag en in die voortreflikheid en geregtigheid van Christus.
Die skenking van die Heilige Gees was die grootste gawe wat God ‘n sterflike
mens kon skenk. Dit is verniet vir almal en vir hierdie gawe kan daar geen
waardebepaling wees nie. Hierdie skenking kenmerk die troonbestyging van
die eniggebore Seun van God in Sy koninkryk waar Hy vir ons versoening
doen. Hierin, die gawe van die Trooster, demonstreer die Here God van die
hemel aan die mens die volmaakte versoening wat Hy tussen Homself en
mense bewerkstellig het. Die hoop, sê die apostel, het ons as ‘n anker
van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel
waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hebreërs 6:19,20.
Het God nie gesê Hy sou die Heilige Gees gee aan hulle wat Hom vra nie?
En is hierdie Gees nie ‘n ware, opregte, werklike Gids nie?

Dit lyk of

sommige mense bang is om God op Sy Woord te neem, asof dit verwaandheid
in hulle is. Hulle bid dat die Here ons moet onderrig en nogtans is hulle bang
om die gewaarborgde woord van God te krediteer en te glo dat ons deur
Hom geleer was. So lank as ons nederig tot ons hemelse Vader kom met ‘n
gees om onderrig te word, gewillig en gretig om te leer, hoekom moet ons
God se vervulling van Sy eie belofte betwyfel? Julle moet nie vir ‘n oomblik
in Hom twyfel en Hom sodoende onteer nie. Wanneer julle gesoek het om
Sy wil te ken, is julle deel in die handeling met God om te glo dat julle gelei
en raad gegee en geseën sal word in die doen van Sy wil. Ons kan onsself
wantrou uit vrees dat ons Sy leringe verkeerd interpreteer, maar maak
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selfs dit ‘n onderwerp van gebed en vertrou Hom, vertrou Hom steeds tot
die uiterste, dat Sy Heilige Gees julle sal lei om Sy planne en die werking
van Sy voorsienigheid korrek te verstaan. – Manuscript Releases, vol. 6, pp.
223,224.
29. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 114

30. DEUR DIE WOORD GEHEILIG

Heilig hulle in u waarheid; u Woord is die waarheid. – Johannes 17:17.
Die hooftema van Jesus se versoek was dat diegene wat in Hom glo
teen die sonde van die wêreld bewaar en deur die waarheid geheilig mag
word. Hy het ons nie oorgelaat aan vae gissings wat die waarheid is nie,
maar voeg by, U woord is die waarheid. Die Woord van God is die middel
waardeur ons heiligmaking bewerkstellig moet word. Dit is van die grootste
belang dat ons met die heilige leringe van die Bybel bekend moet wees. Dit
is vir ons net so nodig om die woorde van lewe te verstaan as wat dit vir die
vroeë dissipels was om met betrekking tot die plan van verlossing ingelig te
wees.
Ons sal onverskoonbaar wees as, deur ons eie nalatigheid, ons onkundig is
omtrent die eise van God se Woord. God het ons Sy Woord gegee, die
openbaring van Sy wil.

Hy het die Heilige Gees aan hulle beloof wat Hom

vra om hulle in die volle waarheid te lei en elke siel wat eerlik verlang om
God se wil te doen, sal die lering ken.
Die wêreld is vol vals lering en as ons nie die Skrifte vasberade vir onsself
ondersoek nie, sal ons die wêreld se dwaalleer vir waarheid aanvaar, sy
gewoontes aanneem en ons eie harte mislei. Die leringe en gewoontes van
die wêreld is strydig met die waarheid van God. Diegene wat streef om van
diensbetoning aan die wêreld weg te draai na diensbetoning aan God, sal
Goddelike hulp nodig hê. Hulle sal hulle oë onversetlik op Sion moet vestig.
Hulle sal die teenstand van die wêreld, die vlees en die duiwel ervaar en sal
teen die gees en invloede van die wêreld moet stry.
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Sedert die tyd toe die Seun van God die hoogmoedige vooroordeel en
ongeloof van die mensdom moes trotseer, was daar geen verandering in die
houding van die wêreld teenoor die godsdiens van Jesus nie.

Die

diensknegte van Christus moet dieselfde gees van teenstand en verwyte
teëkom en moet uitgaan buitekant die laer en Sy smaad dra. –
Hebreërs 13:13.
Die sending van Jesus was deur oortuigende wonderwerke gedemonstreer.
Sy leer het die volk verbaas. Dit was nie die teenstrydige brabbeltaal van
die Skrifgeleerdes, vol geheimsinnigheid, belas met belaglike formaliteite
en betekenislose eise nie, maar dit was ‘n sisteem van waarheid wat aan die
behoeftes van die hart voldoen het. Sy lering was eenvoudig, duidelik en
omvattend.

Die praktiese waarhede wat Hy gespreek het, het ‘n

oortuigende krag gehad en die aandag van die volk geboei. – Review and

Herald, 7 Feb. 1888.
30. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 117.
**********

31. NIE DEUR EMOSIES GELEI NIE

U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. – Psalm 119:105.
Heiligmaking is nie ‘n vrolike verbeeldingsvlug nie, nie die werk van ‘n
oomblik nie, maar die werk van ‘n leeftyd. As iemand beweer dat die Here
hom heilig gemaak het, sal die bewys van sy bewering in die vrugte van
sagmoedigheid, geduld, lankmoedigheid, waarheidsliewendheid en lewe
gesien word. As die seën wat diegene ontvang het wat beweer dat hulle
geheilig is, hulle laat lei om op ‘n besondere emosie te vertrou en hulle
verklaar dat daar geen behoefte is om die Skrifte te ondersoek, sodat hulle
die geopenbaarde wil van God kan ken nie, dan is die veronderstelde seën ‘n
vervalsing, want dit lei die besitters om waarde te heg aan hulle eie
ongeheiligde emosies en verbeeldings en om hulle ore vir die stem van God
in Sy Woord te sluit.
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Hoekom het diegene wat beweer hulle het spesiale manifestasies van die
Gees gehad en die getuienis dat al hulle sondes vergewe is, tot die
gevolgtrekking gekom dat hulle die Bybel kan opsysit en voortaan alleen kan
voortgaan? Wanneer ons diegene, wat beweer dat hulle onmiddellik geheilig
is, vra of hulle die Skrifte ondersoek soos Jesus gesê het hulle moet doen
om te sien of daar nie bykomende waarheid vir hulle is om te aanvaar nie,
antwoord hulle:

“God maak Sy wil aan ons direk in spesiale tekens en

openbarings bekend en ons kan dit bekostig om die Bybel opsy te sit.”
Daar is duisende wat bedrieg word deur een of ander spesiale emosie te
vertrou en die Woord van God verwerp. Hulle bou nie op die enigste veilige
en stewige fondament – die Woord van God - nie. ‘n Godsdiens wat aan
intelligente wesens gerig word, sal aanvaarbare bewyse voorsien van sy
egtheid, want daar sal opvallende resultate in hart en karakter wees. Die
genade van Christus sal in hulle daaglikse gedrag en lewenswyse geopenbaar
word. Ons kan gerus diegene wat bely om geheilig te wees vra: Kom die
vrugte van die Gees in jou lewe te voorskyn? Openbaar jy die sagmoedigheid
en nederigheid van Christus en die feit openbaar dat jy daagliks in die skool
van Christus onderrig word en jou lewe vorm na die voorbeeld van Sy
onselfsugtige lewe?
Die beste bewys wat enigeen van ons kan hê van ons verhouding met die God
van die hemel is dat ons Sy gebooie onderhou. Die beste bewys van geloof
in Christus is wantroue van die eie-ek en afhanklikheid van God. Die enigste
betroubare bewys van ons bly-in Christus is om Sy karakter te weerspieël.
Presies so ver as ons dit doen, gee ons bewys dat ons deur die waarheid
geheilig is, want die waarheid word in ons daaglikse lewe geïllustreer. – Signs

of the Times, 28 Feb. 1895.
31. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 121.
**********
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32. ‘N DUIDELIKE STEM TE MIDDE VAN
ANDER STEMME

En jou ore sal ‘n woord agter jou hoor wat sê:
daarop!

Dit is die weg, wandel

Wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan. –

Jesaja 30:21.
Te midde van die verwarring van misleidende leerstellings, sal die Gees van
God ‘n gids en ‘n beskerming wees vir hulle wat nie die bewyse van die
waarheid weerstaan het nie. Hy maak elke ander stem wat nie van Hom, wat
die waarheid en die lewe is, stil. God gee aan elke siel geleentheid om die
stem van die ware Herder te hoor om die kennis van God en ons Verlosser
te ontvang. Wanneer die hart hierdie waarheid as ‘n kosbare skat ontvang,
kry Christus gestalte in ons, die hoop van heerlikheid, terwyl die ganse
hemelse heelal uitroep: Amen en amen! Ons het ‘n totale behoefte aan die
vernuwende en herskeppende krag van die Heilige Gees. Ons het nie tyd om
met vlees en bloed te beraadslaag nie. Ons het behoefte aan Goddelike
verligting. Elke individu streef daarna om invloedryk te word; en totdat
God Sy volk begunstig, sal hulle nie sien dat ondergeskiktheid aan God die
enigste veiligheid vir enige siel is nie. Sy transformerende genade op mense
se harte sal tot eenheid lei wat nog nie besef is nie, want almal wat in
Christus opgeneem is, sal met mekaar in harmonie wees. Die Heilige Gees
sal eenheid skep.
Hy sal My verheerlik – Joh. 16:14. Dit is die ewige lewe, dat hulle U
ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. –
Joh. 17:3. Die Heilige Gees verheerlik God deur Sy karakter so aan Sy volk
te openbaar dat Hy die voorwerp van hulle grootste liefde word en deur Sy
karakter in hulle te openbaar.
Hulle sien duidelik dat daar nooit enige geregtigheid in die wêreld, behalwe
Syne, was nie; geen voortreflikheid in die wêreld, wat nie uit Hom ontstaan
het nie. Toe die Heilige Gees van bo uitgestort was, was die kerk helder
verlig, maar Christus was die bron van daardie lig. Sy Naam was op elke
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tong, Sy liefde het elke hart vervul. So sal dit wees wanneer die engel, wat
met groot krag uit die hemel neerdaal, die hele aarde met Sy heerlikheid
sal verlig.
Die gawe van Sy Heilige Gees, ryk, vol en oorvloedig, is vir Sy kerk soos ‘n
omringende muur van vuur en die magte van die hel sal dit nie oorweldig nie.
In hulle onbedorwe reinheid en vleklose volmaaktheid, kyk Christus na Sy
volk as die beloning van al Sy lyding, Sy vernedering en Sy liefde en die
aanvulling van Sy heerlikheid – Christus die groot middelpunt waarvandaan
al die heerlikheid uitstraal. – Home Missionary, 1 Nov. 1893.
32. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 123.
**********

TEMA 5 - DEUR DIE GEES VERGESEL
33. IN OOMBLIKKE VAN WANHOOP
vir julle sal gegee word; soek en julle sal vind; klop en vir julle
Bidsalenoopgemaak
word. Want elke een wat bid, ontvang; en hy wat soek
vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. – Mattheüs 7:7,8.
Kom en soek en vind. Die bron van krag is oop, is vol en vry. Kom met
nederige harte, moenie dink dat jy iets goeds moet doen om die guns van
God te verdien nie, of dat jy jouself moet verbeter voordat jy na Christus
kan kom nie. Jy kan nooit enigiets doen om jou toestand te verbeter nie.
In die Naam van Jesus, kom met volle versekering van geloof, omdat jy ‘n
sondaar is, want Christus het gesê: Ek het nie gekom om regverdiges te
roep nie, maar sondaars tot bekering. - Matt. 9:13. Nader tot God en
Hy sal tot jou nader. Jy moet vra, soek en klop en glo dat jy deur Jesus
Christus aangeneem is en vertrou Hom alleen om dinge vir jou te doen wat
jy nooit vir jouself kan doen nie......
Jesus is ons versoeningsoffer; ons kan nie vir onsself versoening doen nie,
maar deur geloof kan ons die versoening wat gemaak was, aanvaar. Want
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Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir
die onregverdiges, om ons tot God te bring. – 1 Pet. 3:18. Julle weet
dat julle nie deur verganklike dinge.... losgekoop is nie ..... maar
deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en
vlekkeloos. – 1 Pet. 1:18,19. Die bloed van Jesus Christus, sy Seun,
reinig ons van alle sonde. – 1 Joh. 1:7. Dit is op grond van hierdie
kosbare bloed dat die sonde-geteisterde siel na gesondheid en vryheid
herstel kan word. Terwyl jy jou versoeke tot God rig, wend die Heilige
Gees die getroue beloftes van God tot jou hart aan.
In oomblikke van verwarring, wanneer Satan twyfel en ontmoediging
suggereer, sal die Gees van die Here die getroue woorde van Christus as ‘n
banier teen hom oprig en die helder strale van die Son van geregtigheid
sal in jou gemoed en siel in flits. Wanneer Satan jou met wanhoop wil
oorweldig, sal die Heilige Gees jou wys op die intersessie wat vir jou deur
‘n lewende Verlosser gemaak word. Christus is die geur, die heilige
wierook, wat jou versoeke vir die Vader aanvaarbaar maak. Wanneer die
lig van Christus se lig ten volle begryp en aanvaar word, sal liefde,
blydskap, vrede en onuitspreekbare dankbaarheid die siel deurtrek en die
taal van hom wat geseën is, sal wees U neerbuigende goedheid het my
groot gemaak. – Ps. 18:36. – Signs of the Times, 22 Aug. 1892.
33. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 133.
**********

34. MET BEKOMMERDE OUERS

Moet

my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af

wegneem nie!

Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat

deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien.

Dan sal ek

oortreders leer wat U van ‘n mens verwag; dat die sondaars hulle tot U
sal bekeer. – Psalm 51:13-15.
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Wat ‘n gebed is dit! Hoe duidelik dat sondaars in die huisgesin nie met
onbelangrikheid behandel moet word nie, maar dat die Here na hulle kyk as
die gekooptes met Sy bloed. In elke huisgesin waar daar onbekeerdes is,
moet dit die verantwoordelikheid wees van hulle wat die Here ken, om in
wysheid vir hulle bekering te arbei. Die Here sal verseker die ouers se
pogings seën, as hulle in Sy vrees en liefde poog om die siele van hulle
huisgesinne te red. Die Here Jesus wag om genadig te wees.
O, dat die werk in die hart mag begin! Want U het geen lus in slagoffer
nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie.

Die

offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o
God, nie verag nie! – Ps. 51:16,17. Laat dit dan deur al die lede van die
huisgesin verstaan word dat die werk in die hart moet begin. Die hart moet
onderwerp word en berouvol gemaak word deur die herskeppende krag van
die Heilige Gees. Hoekom werk ouers, wanneer hulle die hulp van hierdie
magtige tussenganger besef, nie met meer ywer en liefde as ooit vantevore
vir die bekering van hulle kinders nie?
Die belofte van die Here is: Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat
julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek
julle reinig.

En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul

binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle
‘n hart van vlees gee.

En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal

maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en
doen. – Esegiël 36:25-27.
Wanneer die Gees van die Here in die harte van die ouers werk, sal hulle
gebede en trane voor die Here kom en hulle sal ernstig smeek en hulle sal
genade en wysheid ontvang en sal in staat wees om vir hulle onbekeerde
kinders te arbei. Soos hierdie Gees in die huis geopenbaar word, sal dit in
die kerk ingebring word en diegene wat tuis sendelinge is, sal ook werktuie
vir God in die kerk en in die wêreld word. Die instellings wat God in die
wêreld geplant het, sal ‘n heel ander vorm aanneem. Review and Herald,
14 Maart 1893.
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34. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 136.
**********

35. BAIE NABY DIE KINDERS

En hulle het kindertjies na Hom gebring, dat Hy hulle kon aanraak;

en die dissipels het die wat hulle gebring het, bestraf. Maar toe

Jesus dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesê:
Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan
sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar Ek sê vir julle,
elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal
daar nooit ingaan nie. En Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande
op hulle gelê en hulle geseën. – Markus 10:13-16.
God wil hê dat elke kind van ‘n jong ouderdom af Sy kind moet wees, om in
Sy familie aangeneem te word. Jonk soos hulle mag wees, mag die jeug
lidmate van die familie van geloof wees en ‘n baie kosbare ervaring hê.
Hulle mag harte hê wat teer is en gereed om indrukke wat blywend is te
ontvang. Hulle mag hulle harte in vertroue en liefde vir Jesus gee en vir
hulle Verlosser leef. Christus sal hulle jong sendelinge maak. Die hele
koers van hulle gedagtes kan verander word, sodat sonde nie na iets sal lyk
wat geniet moet word nie, maar om gehaat en verag te word.
Klein kindertjies, sowel as die wat ouer is, sal uit hierdie onderrig voordeel
trek en sodoende die plan van verlossing vereenvoudig, die onderwysers sal
net so ‘n groot seën ontvang as hulle wat onderrig word. Die Heilige Gees
van God sal die lesse op die ontvanklike verstande van die kinders afdruk,
sodat hulle die betekenis van Bybelwaarhede in hulle eenvoud kan
verstaan. Die Here sal ‘n ervaring aan hierdie kinders in sendingwerk gee;
Hy sal aan hulle insigte gee wat selfs die onderwysers nie het nie. Die
kinders wat behoorlik opgelei is, sal getuies vir die waarheid wees. –

Counsels to Parents and Teachers, pp. 169,170.
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Werk asof julle vir julle lewe werk om kinders daarvan te red om in die
besoedelde, verdorwe invloede van hierdie lewe te verdrink. – Child

Guidance, p. 309.
‘n Onderwyser behoort aangestel te word wat die kinders in die waarhede
van die Woord van God sal onderrig, wat so belangrik is in hierdie laaste
dae en wat so belangrik is vir hulle om te verstaan. ‘n Groot toets is aan
die kom: dit sal wees oor gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid aan die
gebooie van God. – Review and Herald, 2 Julie 1908.
35. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 140.
**********

36. INSPIRASIE ONDER DIE STUDENTE

En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle
woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle

sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. –
Romeine 8:11.
Die Here God van die hemel het Sy Heilige Gees gelei om van tyd tot tyd
die studente in die skool (Battle Creek College) te inspireer, dat hulle Hom
in al hulle weë kan herken, sodat Hy aan hulle paaie kan rigting gee. Met
tye was die openbaring van die Heilige Gees so beslis dat van studies
vergeet was en die grootste Leermeester wat die wêreld ooit geken het,
het Sy stem laat hoor en gesê: Kom na My toe, almal wat vermoeid en
belas is en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My,
want Ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle
siele; want my juk is sag en my las is lig. – Mattheüs 11:28-30.
Die Here klop aan die deur van harte en ek het gesien dat engele
teenwoordig was. Dit het gelyk of daar geen spesiale poging aan die kant
van die onderwysers was om die studente te beïnvloed om hulle aandag aan
die dinge van God te gee, maar God het ‘n Bewaker in die skool gehad en
alhoewel Sy teenwoordigheid onsigbaar was, was Sy invloed nogtans
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waarneembaar. Keer op keer was daar geopenbaarde tekens van die
teenwoordigheid van die heilige Bewaker in die skool. Keer op keer het die
stem van Jesus tot die studente gespreek en gesê: Kyk, Ek staan by die
deur en Ek klop, as iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek
ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met My. –
Openbaring 3:20.
Die Here was lank reeds wagtend om die grootste, egte blydskap in die
hart te gee. Almal wat na Hom met onverdeelde harte opsien, sal Hy
besonderlik seën. Diegene wat aldus na Hom opgesien het, het duideliker
beskouings van Jesus as hulle sonde-draer, hulle voldoende offer, verkry
en was in die skeur van die rots verberg om die Lam van God, wat die
sondes van die wêreld wegneem, te aanskou. Wanneer ons ‘n bewustheid
van Sy algenoegsame offer het, word ons lippe tot die edelste, mees
verhewe onderwerpe van danksegging ingestem. – Special Testimonies on

Education, pp. 77,78.
36. Geneem uit Ye Shall Receive Power, Ellen White, p. 145.
**********

37. GRETIG OM ONDERWYSERS TE HELP

En die profete-seuns wat in Jerigo was, het dit op ‘n afstand gesien
en gesê:

Die gees van Elia rus op Elisa!

En hulle het hom

tegemoetgekom en voor hom na die aarde gebuig. – 2 Konings 2:15.
Die Heilige Gees het in die skool van die profete ingekom en selfs die
gedagtes van die studente in harmonie met die wil van God gebring. Daar
was ‘n lewende verbinding tussen die hemel en hierdie skole en die blydskap
en danksegging van liefdevolle harte het uitdrukking gevind in lofprysing
waaraan die engele deelgeneem het. As onderwysers hulle harte sou open
om die Heilige Gees te ontvang, sou hulle voorberei word om met die Heilige
Gees vir hulle studente te werk en wanneer die Heilige Gees vrye loop gegee
word, sal dit wonderlike veranderinge teweegbring. Die Heilige Gees sal in
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elke hart werk, selfsugtigheid korrigeer, die karakter vorm en veredel en
elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus
(vgl. 2 Korinthiërs 10:5).
In plaas daarvan om onderdruk en teruggedryf te word, sal die Heilige Gees
verwelkom word en Sy teenwoordigheid aangemoedig word.

Wanneer

onderwysers hulleself deur gehoorsaamheid aan die Woord toewy, sal die
Heilige Gees hulle glimpse van hemelse dinge gee. Wanneer hulle God met
nederigheid en erns soek, sal die woorde wat hulle in yskoue taalgebruik
gespreek het in hulle harte brand. Die waarheid sal dan nie op hulle tonge
verswak of verflou nie.
Die werking van die Gees van God verwyder nie van ons die noodsaaklikheid
om ons vermoëns en talente te beoefen nie, maar leer ons om elke vermoëtot
die heerlikheid van God te gebruik. Die mens se vermoëns, wanneer onder
die spesiale leiding van die genade van God, is in staat om vir die beste doel
op aarde gebruik te word. Onverskilligheid vermeerder nie nederigheid of
geestelikheid van enige belyde volgeling van Christus nie. Die waarhede van
die Goddelike Woord kan die beste deur ‘n intellektuele Christen waardeer
word.

Christus kan die beste verheerlik word deur diegene wat Hom

verstandig dien. Die groot voorwerp van onderwys is om ons in staat te stel
om die vermoëns wat God ons gegee het op so ‘n wyse te gebruik om die
godsdiens van die Bybel te verteenwoordig of uit te beeld en die heerlikheid
van God te bevorder. – North Pacific Union Gleaner, 26 Mei 1909.
37.

Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 146.
**********

38. GAAN VAN HUIS TOT HUIS MET DIE
EVANGELIE

En Hy het die twaalf dissipels saamgeroep en aan hulle mag en gesag
gegee oor al die duiwels en om siektes te genees.

En Hy het hulle

uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond
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te maak en vir hulle gesê: Neem niks vir die pad nie, geen stokke of
reissak of brood of geld nie en geeneen van julle moet twee
kledingstukke hê nie. En in watter huis julle ook mag ingaan, bly daar
en gaan daarvandaan verder. – Lukas 9:1-4.
Die Here roep Sy dissipels om in die verskillende aspekte van sendingwerk
betrokke te raak.

Oral oor moet mense die evangelieboodskap hoor.

Kerklidmate moet evangelisasiewerk doen in die huise van hulle bure, wat
nog nie die volle bewys van die waarheid vir hierdie tyd ontvang het nie.
Laat diegene wat by hierdie werk betrokke raak die lewe van Christus hulle
voortdurende studie maak. Hulle moet in vurige ywer elke bekwaamheid in
die Here se diens gebruik.

Kosbare resultate sal elke opregte,

onselfsugtige poging volg. Van die groot Leermeester sal die werkers die
hoogste van alle onderwys ontvang. Maar diegene wat nie die lig wat hulle
ontvang het, meedeel nie, sal eendag besef dat hulle ‘n verskriklike verlies
ondersteun het.
Baie van God se volk moet uitgaan met ons publikasies na plekke waar die
derde engel se boodskap nog nooit verkondig is nie.

Die werk van die

huisbesoek-evangelis, wie se hart met die Heilige Gees vervul is, is vol
wonderlike moontlikhede vir die goeie. Die aanbieding van die waarheid, in
liefde en simpatie, van huis tot huis, is in ooreenstemming met die opdrag
wat aan Sy dissipels gegee was toe Hy hulle op hulle eerste sendingtog
uitgestuur het deur lofliedere, nederige, innige gebede en ‘n eenvoudige
aanbieding van die waarheid in gesinsverband, sal baie bereik word. Die
Goddelike Werker sal teenwoordig wees om harte te oortuig. Ek is met
julle al die dae (Matt. 28:20), is Sy belofte. Met die versekering van die
inwonende teenwoordigheid van so ‘n Helper, kan ons met geloof en hoop en
moed arbei.
Die eentonigheid van ons diens vir God moet verbreek word.

Elke

kerklidmaat moet in een of ander spesiale diens vir die Meester betrokke
raak. Laat diegene wat goed in die waarheid gevestig is na naburige plekke
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gaan en uitreik-aksies hou. Laat God se Woord gelees word en laat die
lering wat uitgespreek word sodanig wees dat hulle geredelik deur almal
verstaan kan word. – Review and Herald, 5 Mei 1904.
38. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 147.

39. GODDELIKE HULP OM SAMARITAANSE WERK
TE DOEN

Maar ‘n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en
toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy

wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie
pakdier gehelp en hom na ‘n herberg geneem en vir hom gesorg. –
Lukas 10:33,34.
Ek was getoon dat die mediese sendingwerk in die dieptes van agteruitgang,
mense sal ontdek wat ‘n voortreflike verstand en hoë kwalifikasies besit
wat deur behoorlike arbeid van hulle gevalle toestand gered sal kan word.
Dit is die waarheid soos in Jesus wat aan mense verkondig moet word, nadat
hulle simpatiek versorg was en in hulle fisiese nood voorsien is. Die Heilige
Gees is aan die werk en werk saam met mense wat vir sulke siele omgee en
sommige sal die fondament op die rots vir hulle godsdienstige geloof
waardeer.
Daar moet geen ontstellende kommunikasie van vreemde leerstellings met
hierdie persone, wat God liefhet en medelyde mee het, wees nie, maar soos
hulle liggaamlik deur die mediese sendingwerkers gehelp word, werk die
Heilige Gees saam met die bediening van mense om die morele kragte en
vermoëns weer te stimuleer.

Die morele kragte en vermoëns word tot

aktiwiteit aangespoor en hierdie arme siele sal, baie van hulle, in die
koninkryk van God gered word.
Niks kan, en sal ooit, karakter verleen aan die werk in die aanbieding van
waarheid om die mense te help, net waar hulle is, so goed soos
Samaritaanse werk nie. ‘n Werk behoorlik uitgevoer om arme sondaars,
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wat deur die kerke oor die hoof gesien is, te red sal die middel wees
waardeur die waarheid ‘n vastrapplek sal kry. ‘n Nuwe stand van sake moet
onder ons as ‘n volk gevestig word, en as hierdie soort werk gedoen word,
sal daar ‘n heel ander atmosfeer die siele van die werkers omring. Die
Heilige Gees kommunikeer met almal wat God se werk doen en hulle wat
deur die Heilige Gees werk, sal ‘n krag vir God wees in die opheffing,
versterking en redding van die siele wat gereed is om te vergaan. –

Welfare Ministry, pp. 131, 132.
39. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 156.
**********

TEMA 6 – ONDER LEIDING VAN DIE GEES
40. DIE WONDERLIKSTE WERK OP AARDE

Want

die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat

verlore was. – Lukas 19:10.

Elkeen wat in Christus as ‘n persoonlike Saligmaker glo, is onder
verbintenisse aan God om rein en heilig te wees, om ‘n geestelike werker te
wees, streef om die verlorenes te red, of hulle groot of klein, ryk of arm,
slaaf of vrye is. Die wonderlikste werk op aarde is om diegene wat verlore
is te soek en te red vir wie Christus die oneindige prys met Sy bloed betaal
het. Elkeen moet aktiewe diens verrig en as diegene wat met lig geseën is,
nie die lig na ander versprei nie, sal hulle die kosbare genade wat aan hulle
geskenk is, verloor, omdat hulle ‘n heilige plig versuim wat duidelik in die
Woord van God uitgestippel word. Namate die lig van die ontroue verflou,
word sy eie siel in gevaar gestel en diegene vir wie hy ‘n skynende lig moes
gewees het, ontbeer die seën wat God bedoel het hulle deur die menslike
werktuie moes verkry. Sodoende word die skaap wat nie opgesoek was nie,
nie na die kudde teruggebring nie.
God is van jou, die menslike werktuig, afhanklik om jou plig na die beste van
jou vermoë te doen en Hyself sal die groei gee. As menslike werktuie met
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Goddelike hulp sou saamwerk, sou duisende siele gered word. Die Heilige
Gees sou aan toegewyde werkers glimpse van Jesus gee, wat hulle vir elke
konflik sou staal en hulle sou ophef en versterk en hulle meer as oorwinnaars
maak. Wanneer twee of drie saamkom om hulle planne te verenig en hulle
versoeke na bo rig, is die belofte vir hulle: Bid en vir julle sal gegee word;
soek en julle sal vind; klop en vir julle sal oopgemaak word. – Lukas 11:9.
As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee,
hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat
Hom bid? – Lukas 11:13. Die Here het beloof dat waar twee of drie in Sy
Naam bymekaarkom, daar sal Hy in hulle midde wees. Diegene wat vir gebed
saamkom, sal van die Heilige Een ‘n salwing ontvang. – Review and Herald,
30 Junie 1896.
40. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 161.
**********

41. ALLE LIDMATE GEROEP OM SENDELINGE TE
WEES

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige
volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom

wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. –
1 Petrus 2:9.
Die Heilige Gees, Christus se verteenwoordiger, bewapen die swakste met
krag om vooruit na oorwinning te beur.

God het Sy medewerkers

georganiseer om alle mense na Hom te trek. Hy stuur baie in Sy werk uit
wat nie deur die oplegging van hande toegewy was nie. Hy beantwoord
besware wat teen hierdie werkswyse sou ontstaan selfs voordat hulle na
vore kom. God sien die einde van die begin af. Hy ken en voorsien in elke
behoefte en voorsien vir elke onvoorsiene omstandigheid.

As sterflike

mense aan wie Hy Sy werk toevertrou het, nie die werk doen nie, sal God
arbeiders in Sy wingerd uitstuur.
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Aan elke bekeerde siel sê Hy: Gaan die hele wêreld in en verkondig die
evangelie aan die ganse mensdom. – Markus 16:15. Dit is nie nodig dat die
Here eers in aardse, wetgewende rade moet sit en hulle wat dink hulle moet
vir Sy werk beplan, vra: “Sal julle mense wat Ek uitverkies het toelaat om
met julle te verenig om in een of ander deel van My morele wingerd te
werk?” Christus het slegs ‘n paar treë van Sy hemelse troon gestaan, toe
Hy Sy opdrag aan Sy dissipels gegee het en almal as sendelinge ingesluit het
wat in Sy Naam sou glo.
Jesus wil hê dat elke leraar aan wie Hy ‘n heilige pand toevertrou het Sy
opdrag moet onthou. Hy moet met die uitgestrektheid van Sy werk rekening
hou en die verpligting op die groot getal aan wie die evangelie behoort om
dit aan die wêreld te verkondig. En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe,
en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en
bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die
nasies, van Jerusalem af en verder. – Lukas 24:46, 47. Die krag van God
sou met diegene wees wat die evangelie verkondig. As diegene wat beweer
dat hulle ‘n lewende ervaring in die dinge van God gehad het hulle aangewese
plig, soos God bepaal het, gedoen het, sou die hele wêreld gewaarsku wees
en die Here Jesus sou na ons wêreld met krag en groot heerlikheid gekom
het. - Home Missionary, 1 Aug. 1896.
41. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 171.
**********

42. WÊRELDWYE SENDING: DIE GEES OPEN DEURE

En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele
wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom. –
Mattheüs 24:14.
Die hele wêreld is ‘n uitgestrekte sendingveld en nogtans moet ons, wat lank
reeds in die waarheid gevestig is, met die gedagte bemoedig word dat velde
wat eens moeilik was om toegang te verkry, nou maklik binnegegaan kan
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word. Elke kerk in ons land moet verlang en streef na die herlewing van die
sendinggees. Hulle moet streef na ‘n deurlopende en standvastige groei in
ywer en werksaamheid. Almal moet bid dat die gebrek aan belangstelling,
wat veroorsaak dat mense en middele van die werk teruggehou word,
verdryf kan word en dat Christus in die siel kan inwoon. Ter wille van ons
het Hy arm geword, sodat ons deur Sy armoede ryk gemaak kan word.
Die bedieningswerk van die Heilige Gees is om van sonde te oortuig en dat
dit ‘n sonde vir elkeen van ons is om nou traak-my-nieagtig te wees. Soos
ons om ons kyk na die verskillende arbeidsvelde wat binnegaan was, word
ons gelei om te vra: “Wat het God bewerkstellig?” “Wat meer kon Hy vir
Sy wingerd gedoen het as wat Hy gedoen het”? God het voorsiening gemaak
dat Sy kosbare genade voorsien word om Goddelike krag te skenk vir die
uitvoering van Sy werk. Van God se kant kom niks kort nie; die gebrek is
aan die kant van die mens wat weier om met die Goddelike hulpmiddele saam
te werk. Deur die plan wat Hy bedink het, kan niks vir die redding van die
mens gedoen word, behalwe deur die samewerking van die mens nie.
Sondaars wat met lig en bewyse geseën was, wat weet dat deur die genade
wat aan hulle geskenk kan word, hulle die voorwaardes kan nakom waarop
verlossing beloof is en nogtans weier om ‘n poging aan te wend kan net
hulself vir hulle eie vernietiging blameer. Ons voel dat van diesulkes gesê
kan word dat God vir hulle tevergeefs gesterf het.
Maar wie is te blameer vir die verlore siele wat God nie geken het nie en
wat geen geleentheid gehad het om die waarhede van ons geloof te hoor
nie? Watter verpligting rus op die kerk met verwysing na ‘n wêreld wat
sonder die evangelie aan die sterf is? Tensy daar ‘n beslister selfverloëning
aan die kant van diegene is wat beweer dat hulle die waarheid glo, tensy
daar beslister getrouheid in die gee van tiendes en bydraes in die skatkis
is, tensy uitgebreider planne beraam word as wat tot nog toe uitgevoer is,
sal ons nie die evangelieopdrag vervul om na die hele wêreld te gaan en
Christus aan elke mens te verkondig nie. – Home Missionary, 1 April 1895.
42. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 174.
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43. DIE STEDE: LANDE RYP VIR DIE OES

Sê julle nie:

Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê

vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir

die oes. – Johannes 4:35.
Aan ons, so seker as aan die dissipels van daardie tyd, sê Christus hierdie
woorde.

Die tyd gaan verby en die Here roep al die werkers in alle

vertakkings van Sy werk om hulle oë op te slaan en te aanskou dat die lande
vir die oes ryp is.
Ons werkers sprei nie uit in hulle pogings soos hulle moet nie. Ons leiers is
nie wakker vir die werk wat nog voltooi moet word nie. Wanneer ek dink aan
die stede waar so min werk gedoen is, waarin daar baie duisende is wat
omtrent die spoedige koms van die Verlosser gewaarsku moet word, voel ek
‘n intense begeerte om manne en vroue te sien wat uitgaan in die krag van
die Gees, vervul met Christus se liefde vir verloregaande siele.
Die

ongelowiges

in

die

stede

op

ons

voorstoep

is

verwaarloos.

Georganiseerde pogings moet aangewend word om hulle te red. Ons moet
nou werk om die ongelowiges in ons midde te bekeer – diegene wat in die
skadu van ons deure leef. ‘n Nuwe lied moet in ons monde gelê word en ons
moet uitgaan om aan andere, wat nou in duisternis is, die lig van die derde
engel se boodskap te gee.
Dit is nodig dat ons almal wawyd wakker is en soos die deure oopgaan, ons
die werk in die groot stede kan voortsit. Ons is ver agter om die lig te volg
wat aan ons gegee was om die stede binne te gaan en gedenktekens vir God
op te rig. Baie verlang na geestelike voedsel. Ons moet voortgaan totdat ‘n
kerk georganiseer is en ‘n nederige plek van aanbidding gebou is. Ek is
grootliks bemoedig om te glo dat baie mense, nie van ons geloof nie,
aansienlik deur hulle middele sal help. Die lig wat aan my gegee was, is dat

60
daar op baie plekke, besonderlik in die groot stede, sulke persone hulp sal
verleen. – Pacific Union Recorder, 23 Okt. 1902.
43. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 175.
**********

44. DIE BUURT: ‘N GROOT VELD VIR WERK

Gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen
het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot

dinge Jesus aan hom gedoen het. – Lukas 8:39.
Deure gaan oral oop wat die ywerige prediker roep. Tuis en oorsee is daar
openings wat nie gevul is nie. Nogtans is daar ‘n groot getal wat die lig van
waarheid het, en as diesulkes alles in hulle vermoë sou doen om lig aan
andere te gee, hoe baie sou bereik word! Almal kan nie predikers van die
Woord wees nie, maar in hulle eie huise kan almal iets vir Christus doen.
Hulle kan ‘n goeie werk onder hulle bure doen. As hulle hart en verstand in
die werk is, kan hulle planne beraam waardeur hulle op ‘n geringe wyse nuttig
kan wees, wat ook al hulle posisie.
Die altyd toenemende geleenthede vir bruikbaarheid, die wonderlike
geleenthede vir die Woord van God om aangebied te word, vereis die
opofferings van ons tyd en verstand en geld, geskenke klein en groot, soos
God ons voorspoedig gemaak het, om ‘n pad vir die waarheid in donker plekke
van die aarde oop te maak, om die standaard van geregtigheid [reg doen]
daar te stel en om die belange van die koninkryk van God te bevorder. Die
hemelse engele wag om met die mens te verenig, sodat baie siele kan hoor
en deur die Heilige Gees beïndruk kan word en tot bekering kan kom.
Ons het lank reeds uitgesien en gewag vir die koms van die Here; maar doen
ons alles in ons vermoë om Sy koms te verhaas? Die Here vertraag nie die
belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor
ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot
bekering moet kom. – 2 Petrus 3:9. Terwyl die Here altyd aan die werk is,
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terwyl die ganse hemel betrokke is by die werk op aarde om mense na
Christus en berou te trek, wat doen die mense om kanale van lig te wees,
sodat hulle met die Goddelike magte kan saamwerk? Vra hulle daagliks:
Here, wat wil U hê moet ek doen?

- Handelinge 9:6. Beoefen hulle

selfverloëning soos Jesus gedoen het? Is hulle diep aangeraak, hulle harte
uitgestort in gebed tot God, sodat hulle Sy genade, die Heilige Gees van
God, kan ontvang, sodat hulle wysheid kan hê om met hulle bekwaamhede en
middele te werk om siele te red wat sonder Christus sterf? – Review and

Herald, 16 Mei 1893.
**********

45.YWERIGE WERK: ‘N RESEP OM LASTE TE VERLIG

Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en
moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

– 2 Korinthiërs 12:10.
Daar was heeltemal te veel na hulle eie beproewinge en probleme gekyk.
Maar wanneer hulle die eie-ek vergeet en na die noodlyding van andere kyk,
sal daar nie tyd wees om hulle eie smart te vergroot nie. Ywerige werk vir
die Here is nie ‘n resep vir gemoedsaandoenings nie en die hulpvaardige
hande om die laste te verlig wat Christus vir Sy hele erfdeel gedra het, sal
ons eie laste verlig en hulle sal nie werd geag word om genoem te word nie.
Opregte, eerlike werk sal gesonde oefening aan die verstand gee deur
gesonde oefening aan die spiere te gee. Dit is die voortdurende fabrisering
van kwale, siektes en laste wat doodmaak. Ons moet tevrede wees om die
spanning van daaglikse pligte en die groot druk van môre se verpligtinge te
dra.
Ons word nou geroep om so onderrig te wees dat ons die werk wat God aan
ons toevertrou het te kan doen en dit sal nie ons lewe uitpers nie. Die
nederigste kan ‘n aandeel in die werk en ‘n aandeel in die beloning hê wanneer
die kroning sal plaasvind en Christus, ons Advokaat en Verlosser, die Koning
van Sy verloste onderdane word. Ons moet nou alles in ons vermoë doen om
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persoonlike toewyding aan God na te streef. Dit is nie meer magtige mense,
nie meer talentvolle mense, nie meer geleerde mense wat ons nodig het in
die aanbieding van die waarheid vir hierdie tyd nie, maar mense wat ’n kennis
het van God en Jesus Christus, wat Hy gestuur het.
Persoonlike gelowigheid sal enige werker bekwaam maak, want die Heilige
Gees neem van hom besit en die waarheid vir hierdie tyd word ‘n krag, want
sy alledaagse gedagtes en al sy handelinge is volgens God se weë. Hy het ‘n
inwoning in Christus en die nederigste siel, met Christus verbind, is ‘n krag
en sy werk sal voortbestaan. Mag die Here ons help om Sy Goddelike wil te
verstaan en om dit van harte en onwankelbaar te doen en daar sal blydskap
in die Here wees. – Home Missionary, 1 Nov. 1897.
45. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 182.
**********

46. BEWAAR TOTALE AFHANKLIKHEID VAN GOD

En

toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die

getuienis van God kom verkondig met voortreflikheid van woorde of

van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle
te weet nie as Jesus Christus en Hom as gekruisigde. Ek was ook by
julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. – 1 Korinthiërs 2:1-3.
Daar sal tye kom wanneer die kerk deur Goddelike krag in beweging gebring
sal word en ywerige aktiwiteite sal die gevolg wees, want die lewegewende
krag van die Heilige Gees sal die lidmate inspireer om uit te gaan en siele na
Christus te bring. Maar wanneer hierdie aktiwiteite geopenbaar word, sal
die ywerigste werkers veilig wees slegs soos hulle van God afhanklik is deur
konstante, ernstige gebed.

Dit sal vir hulle nodig wees om ernstige

smeekgebede te bid, dat deur die genade van Christus hulle verhoed word
om trots in hulle werk te wees of om ‘n saligmaker van hulle bedrywigheid
te maak. Hulle moet voortdurend na Jesus kyk, dat hulle kan besef dat dit
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Sy krag is wat die werk doen en sodoende in staat wees om al die heerlikheid
aan God te gee.
Ons sal gevra word om die mees besliste pogings aan te wend om die werk
van God uit te brei en gebed tot ons hemelse Vader sal allernoodsaaklik
wees. Dit sal nodig wees om in gebed in die binnekamer, in die familie en in
die kerk te verkeer. Ons huisgesinne moet in orde wees en ernstige pogings
moet aangewend word om elke lid van die familie in sendingprojekte
geïntresseerd te maak. Ons moet streef om die deelname van ons kinders
in ywerige werk vir die ongereddes te betrek, sodat hulle hul beste te alle
tye en op elke plek kan doen om Christus te verteenwoordig.
Maar laat ons nie vergeet nie dat soos aktiwiteite toeneem en ons suksesvol
word in die werk wat voltooi moet word, daar ‘n gevaar bestaan om in
menslike planne en metodes te vertrou. Daar sal ‘n neiging wees om minder
te bid en om minder geloof te hê.

Ons sal in gevaar verkeer om ons

bewustheid van die afhanklikheid van God te verloor. Hy alleen kan ons werk
suksesvol maak, maar alhoewel dit die neiging is, laat niemand dink dat die
menslike werktuig minder moet doen nie. Nee, hy moet nie minder doen nie,
maar om meer te doen deur die hemelse geskenk – die Heilige Gees – te
aanvaar. Die wêreld in sy eie wysheid ken God nie en elke mens is van nature,
in ‘n mindere of meerdere mate, gekant teen God. Ons moet na Jesus kyk
en met hemelse magte saamwerk en ons versoeke tot die Vader in Jesus se
Naam rig. – Review and Herald, 4 Julie 1893.
46. Geneem uit Ye Shall Receive Power, - Ellen White, p. 184.
**********

TEMA 7 – BEGAAFD DEUR DIE GEES
47. SKOONHEID IN VERSKEIDENHEID

Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig
moet wees.....

Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar

dit is dieselfde Gees wat dit gee; daar is ‘n verskeidenheid van
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bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; daar is ‘n
verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat
alles in almal tot stand bring. – 1 Korinthiërs 12:1-6.
Die gawes wat Christus aan Sy kerk toevertrou het, verteenwoordig in
besonder die genadegawes en seëninge deur die Heilige Gees geskenk. Aan

die een word deur die Gees die gawe gegee om ‘n woord van wysheid te praat,
aan ‘n ander ‘n woord van kennis deur dieselfde Gees; aan die een geloof
deur dieselfde Gees, aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur die
één Gees. Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan ‘n ander die
gawe om te profeteer en aan nog ‘n ander die gawe om tussen die geeste te
onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe van allerhande tale aan ‘n ander om
dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees,
wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil. –
1 Korinthiërs 12:8-11.
In al die Here se reëlings is daar niks mooiers as Sy plan om aan manne en
vroue ‘n verskeidenheid van gawes te skenk nie. Die kerk is Sy tuin, versier
met ‘n verskeidenheid van bome, plante en blomme. Hy verwag nie van die
bessie om die afmetings van ‘n seder aan te neem nie, ook nie die olyf om
die hoogte van die palm te bereik nie.

Baie het slegs ‘n beperkte

godsdienstige en verstandelike onderrig ontvang, maar God het ‘n werk vir
hierdie groep om te doen, as hulle in nederigheid en deur in Hom te vertrou
wil werk....
Verskillende gawes word aan verskillende mense geskenk, sodat die werkers
hulle afhanklikheid van mekaar kan voel. God skenk hierdie gawes en dit
word in Sy diens gebruik, nie om die besitter te verheerlik, nie om ‘n mens
te verhef nie, maar om die wêreld se Verlosser te verhef. Dit moet tot die
voordeel van die mensdom gebruik word, deur die waarheid voor te stel, nie
om van dwaalleer te getuig nie.... In elke woord en daad moet vriendelikheid
en liefde geopenbaar word en soos elke werker sy bepaalde plek getrou vol
staan, sal die gebed van Christus vir die eenheid van Sy volgelinge
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beantwoord word en die wêreld sal weet dat diesulkes Sy dissipels is. –

Signs of the Times, 15 Maart 1910.
47. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 191.
**********

48. GELOOF

Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys
van die dinge wat ons nie sien nie. – Hebreërs 11:1.

In ons kom na Jesus moet daar ‘n uitoefening van geloof wees. Ons moet
Hom in ons daaglikse lewe inbring, dan sal ons vrede en blydskap hê en ons
sal uit ondervinding die betekenis van Sy woorde ken: As julle My gebooie
bewaar, sal julle in My liefde bly, net soos Ek die gebooie van My Vader
bewaar en in Sy liefde bly. – Johannes 15:10. Ons geloof moet die belofte
toe-eien dat ons in die liefde van Jesus kan bly. Jesus het gesê: Dit het
Ek vir julle gesê, dat My blydskap in julle kan bly en julle blydskap
volkome kan word (vers 11).
Geloof werk deur liefde en reinig die siel. Deur geloof vind die Heilige Gees
toegang tot die hart en skep daarin heiligheid. ‘n Mens kan nie ‘n werktuig
word om die werke van Christus te doen, tensy hy in kameraadskap met God
deur die Heilige Gees is nie. Ons kan vir die hemel geskik gemaak word slegs
deur ‘n transformasie van karakter. Ons moet Christus se geregtigheid as
ons geloofsbriewe of getuigskrifte hê as ons toegang tot die Vader wou
vind. Ons moet deelnemers aan die Goddelike natuur wees, nadat ons die
verdorwenheid, wat in die wêreld deur wellus of onkuisheid is, ontvlug het.
Ons moet daagliks herskep word deur die invloed van die Heilige Gees, want
dit is die werk van die Heilige Gees om die voorliefde op te hef, om die hart
te heilig, om die hele mens te veredel deur die weergalose bekoring van
Jesus aan die siel te skenk.
Ons moet Christus aanskou en deur aanskoue verander word. Ons moet na
Hom toe kom soos na ‘n oop, onuitputbare fontein, waarvan ons weer en weer
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mag drink en altyd ‘n vars toevoer vind. Ons moet op die trekking van Sy
liefde reageer, om te eet van die Brood wat uit die hemel neergedaal het,
om te drink van die Water van die Lewe wat uit die troon van God vloei. Ons
moet aanhou om boontoe te kyk, sodat geloof ons aan die troon van God kan
bind. Moenie afkyk, asof jy aan die aarde gebonde is nie. Moenie volhou
met ‘n ondersoek van jou geloof en dit uittrek asof dit ‘n blom is om te sien
of daar enige wortel is nie. Geloof groei onmerkbaar. – Bible Echo, 15 Feb.
1893.
48. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 77.
**********

49. GOD KAN ALLEDAAGSE BEKWAAMHEDE
GEBRUIK

Daarop

het Moses aan die kinders van Israel gesê:

Kyk, die Here

het Besáleël, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van

Juda, by sy naam geroep; en Hy het hom met die Gees van God vervul,
met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande
werk. – Exodus 35:30,31.
Bekwaamheid in die alledaagse kunste is ‘n gawe van God. Hy voorsien albei,
die gawe en wysheid om die gawe korrek te gebruik. Toe Hy graag ‘n werk
aan die tabernakel gedoen wou hê, het Hy gesê: Kyk, die Here het
Besáleël, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda,
by sy naam geroep; en Hy het hom net die Gees van God vervul, met
wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande
werk. – Exodus 35: 30,31. Deur die profeet Jesaja het die Here gesê:

Luister en hoor na my stem; let op en hoor my woord! Ploeg die ploeër die
hele dag om te saai? Skeur hy sy akker oop, en eg hy die hele dag? Is dit
nie só nie: As hy dit bo-op gelykgemaak het, gooi hy swart komyn uit en
strooi komyn en saai koring in rye en gars in vakke en spelt langs die kant.
En sy God het hom onderrig hoe om dit te doen, Hy leer hom. Want swart
komyn word nie met die slee gedors nie, en die wawiel word nie oor komyn
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gerol nie; maar swart komyn word uitgeslaan met ‘n stok en komyn met ‘n
hout. Word broodkoring fyngestamp? Nee, nie altyddeur dors hulle dit nie;
en al dryf hulle die wawiel en die perde daaroor – hulle stamp dit nie fyn nie.
Ook dit kom van die Here van die leërskare: Hy is wonderbaar van raad,
groot van beleid. – Jesaja 28:23-29.
God skenk Sy gawes soos dit Hom plesier. Hy skenk een gawe aan een mens
en ‘n volgende gawe aan ‘n ander mens, maar vir die beswil van die hele
liggaam. Dit is in God se orde dat sommige diens sal verrig op een terrein
en andere op ander terreine – almal werk onder dieselfde Gees.

Die

erkenning van hierdie plan, sal ‘n beskerming wees teen wedywering, trots,
jaloesie of minagting onder mekaar. Dit sal eenheid en wedersydse liefde
versterk. – Counsels to Parents and Teachers, pp. 314-315.
49. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 208.
**********

50. GEEN GAWE IS VOORDELIGER OF
MINDERWAARDIGER NIE

Dit

is soos ‘n man wat op reis is, wat sy huis agterlaat en sy

diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk en aan die

deurwagter bevel gegee het om te waak. – Markus 13:24.
Jesus verrig diens in die hemelse heiligdom, maar Hy is ook met Sy werkers,
want Hy verklaar: En Kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding
van die wêreld. – Mattheüs 28:20. Hy is die geestelike leier van Sy kerk
op aarde en Hy verlang om te sien dat die lidmate vervul is met ‘n
vasberadenheid om eensgesind te arbei vir die bevordering van Sy
koninkryk. Hy het ‘n opvolging van arbeiders, wat hulle gesag van Hom, die
Groot Leermeester kry, daar gestel. Hy het Sy werkers met uiteenlopende
talente en uiteenlopende bekwaamhede uitverkies. Sommige van hulle mag
nie die mense wees wat jy sou kies nie, maar hulle sal ‘n ervaring hê wat jou
sal lei om te sien dat God mense verhoog wat jy as jou mindere beskou.
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Wanneer die gereg sal sit en die boeke geopen is, sal baie deur God se
waardebepaling van ons karakter verbaas wees. Hulle sal besef dat God nie
soos die mens sien nie, dat Hy nie oordeel soos die mens oordeel nie. Hy
kyk na die hart. Hy ken die motiewe wat tot die daad aanleiding gee en Hy
erken en loof elke getroue poging wat vir Hom ingespan word. Die Here
gebruik verskeie gawes in Sy werk. Laat geen werker dink dat sy gawes
voortrefliker is as die van ‘n ander werker nie. Laat God die regter wees.
Hy toets en bemagtig Sy werkers en Hy plaas ‘n regverdige waardebepaling
op hulle bekwaamheid. Hy het in die kerk ‘n verskeidenheid gawes geplaas
om die uiteenlopende behoeftes van die baie mense te bevredig waarmee
Sy werkers in kontak gebring word.
Die Here het aan elke lidmaat sy werk gegee en elke lidmaat moet die werk
doen wat die Here hom gegee het.

Almal het nie dieselfde gawes of

dieselfde geaardheid nie. Almal moet daagliks die in staat stellende krag
van die Heilige Gees ervaar, sodat hulle baie vrugte vir die Here kan dra.
Dit is nie die een wat die evangelie verkondig wat sy ywer suksesvol maak
nie. Dit is die onsigbare Werker wat agter die prediker staan wat oortuiging
en bekering aan die siele bring. – Bible Training School, 1 Nov. 1909.
50. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 210.
**********

51. ELKE MAN, VROU EN KIND IS
VERANTWOORDELIK

Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die

ander vyf saam en sê: Meneer, vyf goue muntstukke het u aan my

toevertrou.

Hier is dit met vyf ander wat ek wins gemaak het.

Toe

sê sy eienaar vir hom: Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor
min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my
vreugde! – Mattheüs 25:20,21.
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Die gelykenis van die gawes of begaafdhede moet ‘n saak van sorgvuldige en
biddende bestudering wees, want dit het ‘n persoonlike en individuele
toepassing vir elke man, vrou en kind wat verstandelike vermoëns besit. Jou
plig en verantwoordelikheid is in verhouding tot die gawes of begaafdhede
wat God aan jou geskenk het. Daar is nie ‘n volgeling van Christus wat een
of andere besonderse gawe of begaafdheid het vir gebruik waarvoor hy nie
aan God verantwoordelik is nie.
Baie het hulself verskoon om hulle gawe aan die diens van God te wy, omdat
andere oor meerdere gawes en voorspronge beskik. Die opvatting heers dat
slegs van diegene wat spesiaal begaafd is, verwag word om hulle
bekwaamhede aan die diens van God toe te wy. Daar word geglo dat gawes
of begaafdhede slegs aan ‘n bevoorregte groep gegee was, wat tot die
uitsluiting van ander, nie gevra word om in die arbeid of beloning te deel
nie. Maar dit word nie so in die gelykenis voorgestel nie. Toe die huisheer
sy diensknegte geroep het, het hy aan elkeen sy werk gegee.
Die hele familie van God is ingesluit in die verantwoordelikheid vir die
gebruik van hulle Here se goed. Elke individu, van die eenvoudigste en
onbelangrikste

tot

die

mees

vooraanstaande,

is

‘n

geestelike

verteenwoordiger wat met vermoëns begaafd is waarvoor hy aan God
verantwoordelik is. In ‘n mindere of meerdere mate is almal in beheer van
die gawes van hulle Here geplaas. Die geestelike, verstandelike en fisieke
vermoë, die invloed, status, besittings, gevoelens, meegevoelens is almal
kosbare gawes wat in die saak van die Meester gebruik moet word vir die
redding van siele vir wie Christus gesterf het. Hoe min waardeer hierdie
seëninge! Hoe min streef om hulle gawes en begaafdhede te verbeter en
hulle bruikbaarheid in die wêreld te vergroot! Die Huisheer het aan elkeen
sy werk gegee. Hy het aan elkeen ooreenkomstig sy vermoë gegee en sy
vertroue is in verhouding tot sy vermoë of bekwaamheid. God vereis van
elkeen om ‘n arbeider in Sy wingerd te wees. Jy moet die werk aanvaar wat
in jou sorg geplaas is en dit getrou doen. – Review and Herald, 1 Mei 1888.
51. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 218.
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52. VRA VIR DIE GAWES

As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat

aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom

gegee word. – Jakobus 1:5.
Diegene wat vra, omdat hulle graag aan andere wil deelagtig maak, sal nie
teleurgestel word nie. God sal hulle beloon wat na Hom in opregte geloof
kom. Hy verseker ons dat die gedagte aan Sy majesteit en soewereiniteit
ons nie in vrees moet hou nie. Hy sal baie goedgunstiger wees as wat ons
dink as ons na die voetbank van Sy barmhartigheid kom. Hy benadruk Sy
soewereiniteit as ‘n rede vir Sy groot en barmhartige oorvloedigheid in die
voorsiening van die versoeke tot Hom. Hy verbind Homself om ons gebede
te verhoor as Hy verklaar dat Hy dit sal verhoor.

Soos ouerlike

teerhartigheid is, so is die oneindige liefdadigheid van Hom wie s’n ons is
deur die skepping en deur verlossing. Hy sê: As julle dan wat sleg is,
weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die
hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid? - Lukas 11:13.
Die hulpbehoewende en sielshongere pleit nooit by God tevergeefs nie....
Met die oog hierop, sê vir my wie moet gesigsuitdrukkings hê wat lewendiger
en opgeruimder, vol sonskyn, is as hulle wat leef deur geloof in die Seun van
God. In Hom word in die hulpbehoewendes en hongeriges se behoeftes
voorsien. Maar laat ons nie vergeet nie dat hulle wat God met die goeie
dinge van hierdie lewe geseën het, Sy helpende hand moet word, om in die
behoeftes van Sy noodlydendes te voorsien. Hulle moet arbeiders saam met
Hom wees. Hulle is Sy rentmeesters in die toevertroude pand en moet hulle
middele gebruik vir die bevordering van Sy werk, sodat Sy Naam verheerlik
kan word.
Die Here verlang om die kerk as ‘n kanaal te gebruik waardeur Sy weldade
bekend gemaak kan word.

As Sy volk die kanaal sou oophou om die

geestelike en tydelike gawes van Sy genade te ontvang om hulle aan die
noodlydendes deelagtig te maak, sou daar geen siele verwaarloos wees nie,
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geen weeskinders wat om voedsel huil nie. Die harte van die weduwee en
die vaderlose sou van blydskap sing.
God het aan die mens die kosbaarste van Sy gawes gegee. Dit het Hy
gedoen, sodat die mens Sy weldade kan versprei. – Bible Echo, 12 Aug. 1901.
52. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 219.
**********

53. LEIDING BELOOF OM JOU GAWE TE VIND

Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan
elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil. – 1 Korinthiërs 12:11.

Ons word almal deur dieselfde Gees gelei en beheer, maar ten einde so te
wees, is dit nie nodig dat ons almal dieselfde gawes het nie. Daar is ‘n
verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit
gee;

daar is ‘n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde

Here wat die opdrag gee (1 Korinthiërs 12:4-6), om al hierdie verskillende
bedieninge in perfekte harmonie te bring. Maar nou het God die lede,
elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou hê
(vers 18). Hy het elke mens in sy bedieningspos geplaas en aan hom ‘n
bepaalde werk toevertrou. As jy enige vrae omtrent jou bedieningspos het,
bid tot God om leiding en jou werk sal aan jou toevertrou word. God het vir
ons uitdruklik gesê dat Hy elke mens in Sy bediening geplaas het.

Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om ‘n woord van wysheid te
praat, aan ‘n ander ‘n woord van kennis deur dieselfde Gees; aan die een
geloof deur dieselfde Gees, aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking
deur die één Gees. Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan ‘n
ander die gawe om te profeteer, en aan nog ‘n ander die gawe om tussen die
geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale te
gebruik en aan ‘n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk
van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos
Hy wil. – 1 Korinthiërs 12:8-11.
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Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus
die gawes uitgedeel het. Daarom sê die Skrif: Toe Hy na die hoogte
opgevaar het, het Hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense
gegee. Hierdie uitdrukking: Hy het opgevaar, veronderstel tog dat Hy eers
neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die Een wat
neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om
alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die “gawes” wat Hy “gegee
het”. – Efesiërs 4: 7-13.
Hier word die lidmate van die kerk van God getoon wat hulle verskillende
gawes of begaafdhede beoefen, almal onder die toesig van die groot
Meester Werker, wat presies weet wat elkeen in Sy diens moet doen om
aan die behoeftes wat mag ontstaan te voldoen. – Bible Training School,
1 April 1903.
53. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 220.
**********

TEMA 8 – DEUR DIE HEILIGE GEES GEÏNSPIREER
54. DEUR DIE INSPIRASIE VAN GOD GEGEE
hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die
Diewaarheid
te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel
en ‘n regte lewenswyse te kweek. – 2 Timotheüs 3:16.
Die Bybel verwys na God as sy outeur; nogtans is dit deur mensehande
geskryf en in die verskeidenheid style van die verskillende boeke
verteenwoordig dit die kenmerke van die verskillende skrywers. Die
geopenbaarde waarhede is almal deur God geïnspireer en tog is hulle in die
woorde van mense uitgedruk. Die oneindige Een het deur Sy Heilige Gees
die lig laat skyn in die verstand en harte van Sy diensknegte. Hy het drome
en visioene, simbole en syfers gegee en hulle, aan wie die waarheid aldus
geopenbaar was, het self die gedagtes in die taal van mense vergestalt.
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Die Tien Gebooie was deur God Homself gespreek en was deur Sy eie hand
geskryf. Hulle is van Goddelike en nie menslike oorsprong nie. Die Bybel,
met sy Godgegewe waarhede in die taal van mense uitgedruk, bied ‘n eenheid
van die Goddelike en die menslike. So ‘n eenheid bestaan in die natuur van
Christus, wat die Seun van God en die Seun van die mens was. Dus is dit
waar van die Bybel, soos dit van Christus was, dat die Woord het vlees
geword en het onder ons gewoon. – Johannes 1:14.
Geskryf in verskillende tydperke, deur mense wat grootliks in stand en
beroep en in verstandelike en geestelike gawes verskil het, bied die Bybel
‘n wye kontras in style, sowel as ‘n afwisseling in die aard van die
bekendgemaakte onderwerpe. Verskillende vorme van uitdrukking was deur
verskillende skrywers gebruik; dikwels was dieselfde waarheid treffender
deur een as deur ‘n ander aangebied.

En soos verskeie skrywers ‘n

onderwerp onder uiteenlopende aspekte en beriggewing aanbied, mag dit
lyk, vir die oppervlakkige, onverskillige, of partydige leser of daar
teenstrydigheid of weerspreking is, terwyl die diepsinnige, eerbiedige
student, met helderder insig, die onderliggende harmonie onderskei. – The

Great Controversy, pp. v ,vi.
54. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 222.
**********

55. OM LEERSTELLIGE DWALINGE TE VERMY

En

beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om

gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die

wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in
al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel.
briewe wat moeilik is om te verstaan.

Daar is dinge in sy

Oningeligte en onstandvastige

mense gee daaraan ‘n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met
die res van die Skrif en dit tot hulle eie ondergang. – 2 Petrus 3:15,16.
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Die Here sal verseker groot dinge vir ons doen as ons sal honger en dors na
geregtigheid [reg doen]. Ons is die gekoopte eiendom van Jesus Christus.
Ons moet nie ons toewyding, ons godvresendheid prysgee nie. Ons is in
konflik met die dwaalleer en misleidings wat uit die verstand uitgevee moet
word van hulle, wat nie gehandel het volgens die lig wat hulle alreeds gehad
het nie. Bybelwaarheid is ons enigste veiligheid.
Ek weet en verstaan dat ons in die geloof gegrondves moet wees in die lig
van die waarheid wat aan ons in ons aanvanklike ondervinding gegee was.
Gedurende daardie tyd is een valsheid na die ander aan ons opgedring en
predikers en geleerdes het nuwe leerstellings verkondig. Ons moes die
Skrifte met baie gebed ondersoek het en die Heilige Gees sou die waarheid
aan ons verstand tuisgebring het. Soms sou hele nagte aan die ondersoeking
van die Skrifte toegewy word en God ernstig om leiding vra.

Groepe

ernstige, toegewyde manne en vroue het vir hierdie doel saamgekom. Die
krag van God sou oor my kom en ek was in staat gestel om duidelik te
verklaar wat is waarheid en wat is dwaalleer.
Soos die kenmerke van ons geloof op die manier gevestig was, was ons voete
op ‘n stewige fondament geplaas. Ons het die waarheid punt vir punt onder
die manifestasie van die Heilige Gees ontvang. Ek sou in ‘n visioen weggevoer
word en verklarings sou aan my gegee word. Ek was afbeeldings van hemelse
dinge en van die heiligdom getoon, sodat ons geplaas was waar lig op ons in
helder, onmiskenbare strale geskyn het.
Al hierdie waarhede is in my skrywes verewig. Die Here weerspreek nooit
Sy Woord nie. Mense mag plan na plan beraam en die vyand sal probeer om
siele van die waarheid weg te lei, maar almal wat glo dat die Here deur
suster White gespreek en haar ‘n boodskap gegee het, sal veilig wees van
die baie misleidings wat in hierdie laaste dae sal kom. – Manuscript Release

770, pp. 22,23.
Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 238.
**********
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56. RAAD VIR DIE LEIERS

Pas

die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op.

Hou

toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag;

nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid; ook nie deur baas te speel
oor dié wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur ‘n voorbeeld
vir die kudde te wees. – 1 Petrus 5:2,3.
Ek was opdrag gegee om aan ons broeders in die bediening te sê, Laat die
boodskappe wat van julle lippe kom met die krag van die Gees van God wees.
As daar ooit ‘n tyd was wat ons die spesiale leiding van die Heilige Gees
nodig het, is dit nou. Ons benodig ‘n diepgaande, ingrypende toewyding. Dit
is hoog tyd dat ons aan die wêreld ‘n demonstrasie van die krag van God in
ons lewens en in ons bediening gee.
Die Here verlang dat die werk van die verkondiging van die derde engel se
boodskap met toenemende effektiwiteit voortgedra word. Soos Hy deur
die eeue gewerk het om oorwinnings aan Sy volk te gee, so verlang Hy in
hierdie tyd om Sy oogmerke vir Sy kerk tot ‘n triomfantlike vervulling te
bring. Hy versoek Sy gelowige heiliges om verenig voorwaarts te beweeg,
om van krag tot groter krag, van geloof tot toenemende sekerheid en
vertroue in die waarheid en regverdigheid van Sy saak te gaan.
Ons moet rotsvas op die beginsels van die Woord van God staan, terwyl ons
onthou dat God met ons is om ons te versterk om elke nuwe ervaring
tegemoet te gaan.

Laat ons altyd in ons lewens die beginsels van

geregtigheid handhaaf, sodat ons vorentoe van krag tot krag in die Naam
van die Here kan gaan. Ons moet as baie heilig die geloof vashou wat deur
die lering en goedkeuring van die Gees van God van die vroegste ervaring
tot die teenswoordige tyd bevestig is. Ons moet as baie kosbaar die werk,
wat die Here vooruit laat gaan het deur Sy gebooie-onderhoudende volk,
koester en wat, deur die krag van Sy genade, sterker en doeltreffender sal
groei soos die tyd verloop.
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Die vyand streef daarna om die onderskeiding van God se volk te verduister
en hulle doeltreffendheid te verswak, maar as hulle sal werk soos die Gees
van God sal lei, sal Hy deure van geleentheid voor hulle open vir die werk om
die ou verlate plekke te herbou. Hulle ervaring sal een van konstante groei
wees, totdat die Here van die hemel met krag en groot heerlikheid sal
neerdaal om Sy seël van finale oorwinning op Sy getroues te sit. – Review

and Herald, 12 Junie 1913.
56. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 246.
**********

57. GODDELIKE RAAD VIR OUERS

Ek het vir julle geskrywe, kinders, omdat julle die Vader ken.

Ek het

vir julle geskrywe, vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin

af daar was. Ek het vir julle geskrywe, jongmense, omdat julle sterk
is en die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het. –
1 Johannes 2:14.
Ouers moet verstaan dat as hulle God se leiding in die opvoeding van hulle
kinders volg, sal hulle hulp van bo ontvang. Hulle verkry groot voordeel,
want soos hulle onderrig, leer hulle. Hulle kinders sal oorwinnings behaal
deur die kennis wat hulle verkry het in die onderhouding van die weg van die
Here. Hulle is in staat om aangeleerde en oorgeërfde neigings tot sonde te
oorwin. Deur ‘n voorbeeld van vriendelikheid en geduld te stel deur die
karakters van hulle kinders na die Goddelike Voorbeeld te vorm, word
vaders en moeders bevoeg gemaak om die jeug buite hulle gesinne te help.
Ouers, dit is julle werk om in julle kinders geduld, standvastigheid en
opregte liefde te ontwikkel. Deur korrek met die kinders te handel wat God
aan julle gegee het, help julle hulle om die fondament te lê vir vleklose,
goedgebalanseerde karakters. Julle vestig in hulle verstand beginsels wat
hulle eendag in hulle eie families sal volg. Die gevolg van julle goeie pogings

77
sal gesien word in die wyse hoe julle jul huisgesinne in die weg van die Here
lei.
Geseënd is die familie waar vader en moeder hulself aan God oorgegee het
om Sy wil te doen! Een goed-geordende, goed-gedissiplineerde familie sê
meer in belang van die Christendom as al die preke wat gepreek kan word.
Sulke families lewer bewys dat die ouers suksesvol was in die navolging van
God se leiding en dat hulle kinders Hom in die kerk sal dien. Hulle invloed
groei, want soos hulle gee, ontvang hulle om weer te gee. Die vader en
moeder vind helpers in hulle kinders, wat aan ander die leiding gee wat hulle
tuis ontvang het. Die buurt waarin hulle leef, word gehelp, want hulle word
vir nou en vir die ewigheid verryk. Die hele familie is betrokke in die diens
van die Meester en deur hulle godvresende voorbeeld, word ander
geïnspireer om getrou en opreg tot God in hulle handeling met Sy kudde, Sy
pragtige kudde te wees. – Review and Herald, 6 Junie 1899.
57. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 247.
**********

58. BEMOEDIGING VIR SONDIGE MENSE

Dit

is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle

verkondig: God is lig en daar is geen duisternis in Hom nie. As ons

beweer dat ons aan Hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons
en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe
soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap
en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. –
1 Johannes 1:5-7.
Vir ‘n halwe eeu was ek die Here se boodskapper en so lank as ek mag lewe
sal ek voortgaan om die boodskap wat God aan my vir Sy volk gegee het te
verkondig. Ek neem geen eer vir myself nie. In my jeug het die Here my
Sy boodskapper gemaak om aan Sy volk boodskappe van bemoediging,
waarskuwing en berisping te gee. Vir sestig jaar was ek in verbinding met
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hemelse boodskappers en ek het voortdurend geleer in verband met
Goddelike dinge en met verwysing na die weg waarin God voortdurend werk
om siele uit hulle verkeerde weë na God se lig te bring.
Baie siele was gehelp, omdat hulle geglo het dat wat aan my gegee was uit
barmhartigheid aan die sondiges gestuur was. Wanneer ek diegene gesien
het wat ‘n ander fase van Christelike ervaring benodig, het ek vir hulle
huidige en ewige beswil so gesê. En so lank as die Here my lewe spaar, sal
ek my werk getrou doen, of mans en vrouens sal luister en ontvang en
gehoorsaam of nie. My werk is duidelik aan my gegee en ek sal genade
ontvang, omdat ek gehoorsaam was.
Ek het God lief. Ek het Jesus Christus, die Seun van God, lief en ek voel ‘n
intense belangstelling in elke siel wat beweer hy/sy is ‘n kind van God. Ek is
vasberade om ‘n getroue rentmeester te wees so lank as wat die Here my
lewe sal spaar. Ek sal nie misluk nie en ook nie ontmoedig word nie......
Ek het die Here lief; Ek het my Verlosser lief en my lewe is volledig in die
hande van God. So lank as Hy my onderhou, sal ek ‘n besliste getuienis dra.
– Manuscript Releases, vol. 5, pp. 152, 153.
58. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 248.
**********

59. AANWYSINGS VIR DIE JEUG

Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.
– Spreuke 3:6.

Daar word groot dinge van die seuns en dogters van God verwag. Ek kyk na
die jeug van vandag en my hart verlang na hulle. Watter moontlikhede is
daar vir hulle oop! As hulle ernstig soek om van Christus te leer, sal Hy hulle
wysheid gee soos Hy aan Daniël wysheid gegee het. Hulle kan aanwysings
van Hom, wat magtig in raadgewing is, verkry. Wysheid begin met die dien
van die Here. – Psalm 110:10. Die skrywer van die psalms sê: Wanneer u
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woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog
onervare is. – Psalm 119:130. En die wyse man sê: Ken Hom in alles wat
jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. – Spreuke 3:6.
Laat die jeug probeer om die voorreg wat hulle s’n kan wees te waardeer om
deur die onfeilbare wysheid van God gelei te word. Laat hulle die Woord
van waarheid as hulle raadgewer neem en vaardig word in die gebruik van
die swaard van die Gees.

Satan is ‘n verstandige generaal, maar die

nederige en toegewyde soldaat van Jesus Christus kan hom oorwin. Daar
word van die oorwinnaars geskryf, dat hulle het self die oorwinning oor
hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle
getuig het. – Openbaring 12:11.
Ons moet nie op die eie-ek vertrou nie.

Ons beperkte krag is slegs

swakheid. Jesus sê: Sonder My kan julle niks doen nie, maar Hy belowe:
As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en
julle sal dit kry. – Johannes 15:5,7.
Dit word as ‘n groot eer beskou om in die teenwoordigheid van ‘n aardse
koning uitgenooi te word. Maar laat ons die buitengewone voorreg oorweeg
wat ons aangebied word. As ons die voorwaardes van God gehoorsaam, kan
ons die seuns en dogters van die Koning van die heelal word.

Deur ‘n

gekruisigde en opgestane Verlosser, kan ons met die vrugte van
geregtigheid vervul word en geskik gemaak word om in die voorhowe van die
Koning van die konings deur eindelose eeue te skyn. Ons werk is om die
intiemste eenwording met die Seun van God te soek, om in Sy skool onderrig
te word, om sagmoedig en nederig van hart te word, om die werke van
Christus te doen, Sy koninkryk te bevorder en Sy koms te verhaas. – Review

and Herald, 28 Feb. 1888.
59. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 249.
**********
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60. DIE REGTE GESINDHEID

Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry
het nie, maar ‘n volle loon ontvang.

Elke een wat ‘n oortreder is

en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer
van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. – 2 Johannes 1:8,9.
Binnekort sal elke moontlike poging aangewend word om die waarheid van
die verklarings van God se Gees in twyfel te trek en te verdraai.
Ons moet die duidelike, suiwer boodskappe, wat sedert 1846 tot God se volk
gekom het, byderhand hê.
Daar sal diegene wees wat eens met ons in die geloof verenig was, wat na
nuwe, vreemde leerstellings sal soek, vir iets ongewoons en sensasioneel om
aan die mense te bied. Hulle sal alle moontlike dwalinge inbring en sal dit
aanbied as komende van mev. White, sodat hulle siele kan mislei....
Diegene wat die lig, wat die Here gegee het, as ‘n gewone, alledaagse ding
behandel, sal nie bevoordeel word deur die lering wat aangebied word nie.
Daar sal diegene wees wat die boodskappe wat God gegee het, in
ooreenstemming met hulle geestelike blindheid, verkeerd verklaar.
Sommige sal hulle geloof prysgee en sal die waarheid van die boodskappe
ontken en na die boodskappe as bedrog verwys.
Sommige sal met die boodskappe spot, teen die lig, wat God al jare lank gee,
werk en sommige wat swak in die geloof is, sal so op ‘n dwaalspoor gelei word.
Maar andere sal deur die boodskappe gehelp word. Hoewel nie persoonlik
aangespreek nie, sal hulle reggehelp word en sal gelei word om die bose wat
genoem is te vermy. ......Die Gees van die Here sal in die onderrig wees en
twyfel wat in baie gemoedere bestaan, sal verwyder word. Die verklarings
self sal die sleutel wees wat die boodskappe wat gegee was, verduidelik soos
Skrif deur Skrif verduidelik word. Baie sal die boodskappe, wat dwaalleer
bestraf, met geesdrif lees, sodat hulle kan leer wat hulle moet doen om
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gered te word.... Hierdie boodskappe sal hulle plek in harte vind en
verandering sal plaasvind. – Selected Messages, Boek 1, pp. 41,42.
60. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 252.
**********

TEMA 9 – DEUR DIE GEES BEMAGTIG
61. JOSEF

M aar God het my voor julle uit gestuur om vir julle ‘n oorblyfsel op die

aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot ‘n groot verlossing.

Júlle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God; en Hy het my
‘n raadsman van Farao gemaak en ‘n gebieder oor sy hele huis en ‘n
regeerder in die hele Egipteland. – Genesis 45:7,8.
Dit was God se plan dat deur Josef die godsdiens van die Bybel onder die
Egiptenare bekendgestel sou word. Die getroue getuie moes Christus in die
hofhouding van konings verteenwoordig. Deur drome het God met Josef in
sy jeug gekommunikeer en hom ‘n aanduiding gegee van die hoë posisie wat
hy geroep sou word om te vul. Josef se broers, om die vervulling van sy
drome te verhoed, het hom as ‘n slaaf verkoop, maar hulle wrede daad het
bygedra tot die vervulling van dit wat die drome voorspel het. Diegene wat
probeer om die planne van God te verydel, en Sy wil teenstaan, mag skynbaar
vir ‘n tyd lank voorspoedig wees, maar God is aan die werk om Sy eie planne
te vervul en Hy sal bekendmaak wie die Heerser van die hemele en die aarde
is.
Josef het die feit dat hy na Egipte verkoop was as die grootste ramp beskou
wat met hom kon gebeur. Hy het egter die noodsaaklikheid gesien om in
God te vertrou soos hy nooit gedoen het toe hy deur sy vader se liefde
beskerm was nie. Josef het God met hom na Egipte saamgebring en hierdie
feit was duidelik gemaak deur sy vrolike gedrag te midde van sy hartseer.
Soos die ark van God rus en voorspoed aan Israel gebring het, so het hierdie
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jongman, wat God liefhet en godvresend is, ‘n seën na Egipte gebring. Dit
was op so ‘n duidelike wyse geopenbaar dat Pótifar, in wie se huis hy gedien
het, al sy seëninge aan sy gekoopte slaaf toegeskryf het en hom eerder soos
‘n seun as ‘n slaaf behandel het. Dit is God se plan dat hulle, wat Sy Naam
liefhet en eer, ook self geëer sal word en dat die heerlikheid wat hulle aan
God toebring, ook op hulself weerkaats sal word.
Josef se karakter het nie verander toe hy na ‘n posisie van vertroue verhef
was nie. Hy was waar sy voortreflikheid in helder lig, in goeie werke sou
skyn. Die seën van God het op hom in die huis en in die veld gerus. Al die
verantwoordelikhede van Pótifar se huis was op hom geplaas. En in dit alles
het hy ‘n standvastige integriteit geopenbaar, want hy het God liefgehad en
gevrees. – Youth’s Instructor, 11 Maart 1897.
61. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 256.
**********

62. MOSES

Toe sê Moses vir God: “Wie is ék dat ek dit by Farao sou waag en dat

ék die Israeliete uit Egipte sou bevry?” God het Moses geantwoord:

“Ek sal by jou wees en die bewys dat Ek jou gestuur het, sal dit wees:
wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle My by hierdie berg
aanbid”. – Exodus 3: 11,12.
Toewyding en nederigheid het nog altyd die mense gekenmerk aan wie God
belangrike verantwoordelikhede in Sy werk opgedra het. Die Goddelike
opdrag aan Moses in die woestyn het hom in homself laat wantrou. Hy het
sy ongeskiktheid vir die posisie waartoe God hom geroep het, besef, maar
nadat hy die vertroue aanvaar het, het hy ‘n verfynde instrument in die hand
van God geword om die grootste werk ooit aan sterflinge opgedra te verrig.
As Moses in sy eie krag en wysheid vertrou het en gretiglik die groot opdrag
aanvaar het, sou hy sy algehele ongeskiktheid vir so ‘n werk geopenbaar het.
Die feit dat ‘n mens sy eie swakheid besef, is ten minste ‘n bewys dat hy die
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omvang van die werk wat aan hom opgedra was, besef en dit gee ruimte vir
hoop dat hy God sy raadgewer en sy krag sal maak. So ‘n persoon sal nie
verder en vinniger voortgaan as wat hy weet God hom lei nie.
‘n Mens sal krag en effektiwiteit verkry as hy die verantwoordelikhede wat
God op hom plaas aanvaar en met sy hele siel daarna streef om homself te
bekwaam om dit reg na te kom. Hoe nederig sy stand of beperk sy vermoë
ook al is, daardie individu sal ware grootheid bereik wat blymoedig op die
opdrag reageer en, vertrouende in Goddelike krag, streef om sy werk met
getrouheid te verrig. Hy besef dat hy ‘n heilige opdrag het om teen wat
verkeerd is te stry, om die reg te versterk, om sy medemens op te hef, te
bemoedig en te seën.

Traagheid, selfsugtigheid en liefde vir wêreldse

goedkeuring moet voor hierdie hoë en heilige roeping swig.
In so ‘n werk, sal die swak man sterk word; die bangbroek, dapper; die
besluitelose, ferm en beslis. Elkeen sien die belangrikheid van sy posisie en
saak, omdat die hemel hom uitverkies het om ‘n spesiale werk vir die Koning
van die konings te doen. Sulke mense sal die wêreld beter agterlaat, omdat
hulle daarin geleef het. Hulle invloed word aangewend om op te hef, te
reinig en om almal te veredel met wie hulle in kontak kom en sodoende help
hulle om hul medemens vir die hemelse voorhowe voor te berei. – Signs of

the Times, 11 Augustus 1881.
62. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 258.
**********

63. ESTER

Die

boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra en hy het haar

geantwoord: “Moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat

jy in die koning se paleis is nie.

As jy nou swyg en daar kom van ‘n

ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie
omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ‘n tyd soos hierdie
dat jy koningin geword het!” – Ester 4: 13,14.
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In antieke tye het die Here op ‘n wonderlike wyse deur toegewyde vroue
gewerk wat in Sy werk verenig het met manne, wat hy uitverkies het, om as
Sy verteenwoordigers te staan.

Hy het vroue gebruik om groot en

beslissende oorwinnings te behaal. Meer as een keer, in tye van nood, het
Hy hulle na vore gebring vir die verlossing van baie lewens. Deur Ester, die
koningin, het die Here ‘n magtige bevryding van Sy volk bewerkstellig. Op
‘n tydstip toe dit gelyk het of geen mag hulle kon red nie, het Ester en die
vroue wat saam met haar verkeer het, deur vas en gebed en onmiddellike
optrede, die saak ter harte geneem en verlossing vir die Jode gebring.
‘n Studie van die werk van vroue in verband met die saak van God in Ou
Testamentiese tye, sal ons lesse leer wat ons in staat sal stel om
noodsituasies by die werk te hanteer. Ons mag dalk nie in so ‘n belangrike
en prominente plek gebring word soos die volk van God in die tyd van Ester
nie, maar dikwels kan bekeerde vroue ‘n belangrike rol speel in nederiger
posisies. Dit het baie vroue gedoen en is steeds gereed om te doen. Dit is
‘n vrou se plig om met haar man te verenig in die dissiplinering en onderrig
van hulle seuns en dogters, sodat hulle bekeer kan word en hulle vermoëns
aan die diens van God toegewy kan word. Daar is baie wat die bekwaamheid
het om saam met hulle mans in gesondheidsinrigtings te werk, om
behandelings aan die siekes te gee en om woorde van raad en bemoediging
tot andere te spreek. Daar is diegene wat ‘n opleiding moet begeer wat
hulle sal bekwaam maak om die rol van dokters te vervul. – Special

Testimonies, Series B, no. 15, pp. 1,2.
63. Geneem uit Ye Shall Receive Power, - Ellen White, p. 271.
**********

64. JESUS ONS HERE

Die

Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die

evangelie aan die armes te bring.

Hy het My gestuur om die wat

verbrysel van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te
verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in
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vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te
kondig. – Lukas 4:18,19.
Christus het geen woorde gespreek om Sy belangrikheid te openbaar of om
Sy hoër gesag te toon nie; Hy het nie Sy medemense geïgnoreer nie. Hy
het geen vermoede van Sy gesag as gevolg van Sy verhouding tot God laat
blyk nie, maar Sy woorde en dade het getoon dat Hy bewus was van Sy
sending en rol. Hy het van hemelse dinge gepraat soos een vir wie alle
hemelse dinge bekend was. Hy het gepraat van Sy intimiteit en eenheid met
die Vader soos wat ‘n kind van sy verbintenis met sy ouers sou praat. Hy
het gepraat soos een wat gekom het om die wêreld met Sy heerlikheid te
verlig.

Hy het nooit die skole van die rabbi’s minagtend behandel of

ondersteun nie, want Hy was die Leermeester deur God gestuur om die
mensdom te onderrig. As Een in wie alle herstellende krag te vinde is, het
Christus daarvan gespreek om almal na Hom toe te trek en die gee van die
ewige lewe. In Hom is daar krag om elke liggaamlike en elke geestelike
siekte of kwaal te genees.
Christus het na ons wêreld met ‘n bewustheid van meer as menslike
grootheid [edelheid] gekom om ‘n werk te voltooi wat in sy resultate
oneindig sou wees. Waar vind jy Hom wanneer Hy hierdie werk doen? In
die huis van Petrus die visserman. Hy rus by Jakob se fontein en vertel aan
die Samaritaanse vrou van die lewende water. Hy het gewoonlik in die opelug
onderrig gegee, maar somtyds in die Tempel, want Hy het die samekomste
van die Jode bygewoon. Maar dikwels het Hy onderrig, terwyl Hy teen ‘n
berghang of in ‘n vissersboot sit. Hy het die lewens van hierdie nederige
vissers betree. Sy simpatie was gewek in belang van die hulpbehoewendes,
die wat swaarkry, die veragtes en baie was na Hom toe aangetrek.
Toe die verlossingsplan beraam was, was dit besluit dat Christus nie in
ooreenstemming met Sy Goddelike karakter sou verskyn nie, want dan sou
Hy nie met die bekommerdes en die noodlydendes kon assosieer nie. Hy kon
in ooreenstemming met ‘n verhewe status in die hemelse howe verskyn, maar
nee, Hy moes tot die laagste dieptes van menslike lyding en armoede uitreik,
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sodat Sy stem deur die verdruktes en teleurgesteldes gehoor kon word. –

Signs of the Times, 24 Junie, 1897.
64. Geneem uit Ye Shall Receive Power, - Ellen White, p. 275.
**********

65. DIE DISSIPELS

Die

apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood

opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. –

Handelinge 4:33.
Na die kruisiging van Christus was die dissipels ‘n hulpelose en ontmoedigde
groep – soos skape sonder ‘n herder.

Hulle Meester was verwerp,

veroordeel en aan ‘n skandelike kruis gespyker.

Vol veragting het die

Joodse priesters en regeerders verklaar: Ander het Hy verlos, Homself
kan Hy nie verlos nie.

As Hy die Koning van Israel is, laat Hom nou

van die kruis afkom en ons sal in Hom glo. – Mattheüs 27:42.
Maar die kruis, daardie instrument van skande en marteling, het hoop en
verlossing aan die wêreld gebring. Die dissipels het bymekaargekom; hulle
het hul hooploosheid en hulpeloosheid afgeskud.

Hulle karakters is

verander en in bande van Christelike liefde verenig. Hulle was net nederige
manne, sonder rykdom, en met geen magsmiddel as die Woord en Gees van
God nie, deur die Jode as blote vissermanne gereken. Nogtans het hulle in
Christus se krag voortgegaan om vir die waarheid te getuig en om oor alle
opposisie te triomfeer. Geklee met die Goddelike wapenrusting, het hulle
uitgegaan om die wonderlike storie van die krip en die kruis te vertel.
Sonder aardse eer of erkenning, was hulle hero’s van geloof. Van hulle lippe
het woorde van Goddelike welsprekendheid, wat die wêreld geskud het,
gekom.
Diegene wat die Verlosser verwerp en gekruisig het, het verwag om die
dissipels ontmoedig en koponderstebo te kry, gereed om hulle Here te
verwerp. Hulle het met verwondering die duidelike, moedige getuienis van
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die apostels gehoor wat onder die krag van die Heilige Gees gegee was. Die
dissipels het gewerk en gespreek soos hulle Meester gewerk en gespreek
het en almal wat hulle gehoor het, het gesê: “Hulle was met Jesus en is
deur Hom onderrig.”
Soos die dissipels uitgegaan het en Jesus oral verkondig het, het hulle baie
dinge gedoen wat die Joodse regeerders nie goedgekeur het nie. Die mense
het hulle siekes en diegene met onrein geeste gepla na die strate gebring.
Skares het om hulle versamel en diegene wat genees was, het lofsange
gesing en die Naam van Hom, wat die Jode veroordeel het, met dorings
gekroon het en veroorsaak het dat Hy gekasty en gekruisig was, verheerlik.
– Signs of the Times, 20 Sept. 1899.
65. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 276.
**********

66. DORKAS
Joppe
InDorkas.

was daar ‘n gelowige vrou met die naam Tabita, in Grieks
Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. –

Handelinge 9:36.
In Joppe het daar ‘n vrou met die naam Dorkas geleef, wie se goeie dade
haar baie geliefd gemaak het..... Haar lewe was gevul met goeie dade. Haar
vaardige vingers was meer as haar tong aktief. Sy het geweet wie gemaklike
klere nodig het en wie simpatie nodig het en sy het die armes en die
treurendes vrywillig versorg.

En in dié dae het sy siek geword en

gesterwe. – Handelinge 9:37. Die kerk in Joppe het hulle verlies besef. En
met die oog op die lewe van diens wat Dorkas geleef het, is dit geen wonder
dat hulle getreur het nie.
Toe hulle hoor dat Petrus in Lidda was, het die gelowiges in Joppe
boodskappers na hom toe gestuur en hom gesmeek dat hy sonder uitstel
na hulle moet oorkom (vers 38).

88
Petrus het dadelik saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, het hulle
hom na die bokamer toe geneem.

Al die weduwees het by hom kom

staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorkas gemaak het toe
sy nog gelewe het. – Handelinge 9:38.
Petrus het al die huilende vriende uit die vertrek gestuur, neergekniel en
vuriglik tot God gebid om Dorkas na lewe en gesondheid te herstel. Toe het
hy na die liggaam gedraai en gesê: “Tabita, staan op!” Sy het haar oë
oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit (vers 40).
Dorkas was van groot hulp vir die kerk en God het dit goed gedink om haar
lewend te maak, sodat haar vaardigheid en energie steeds ‘n seën vir andere
kon wees en dat deur hierdie manifestasie van Sy krag, die saak van Christus
versterk kon word. – Review and Herald, 6 April 1911.
66. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 279.
**********

67. PRISCILLA EN AQUILA

Groet Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat vir

my hulle lewe gewaag het; nie ek alleen dank hulle nie, maar ook al

die gemeentes van die heidene. – Romeine 16:3,4.
Paulus het ‘n voorbeeld gestel teen die mening wat destyds in die kerk veld
gewen het, dat alleenlik diegene wat geheel en al van die noodsaaklikheid om
te werk vrygestel was om die evangelie met welslae te kan verkondig. Hy
het op ‘n praktiese wyse getoon wat toegewyde leke op baie plekke kon doen
waar die mense onbekend was met die waarhede van die evangelie.

Sy

handelwyse het talle nederige arbeiders met die begeerte besiel om te doen
wat hulle kon om die saak van God te bevorder, terwyl hulle hulself
terselfdertyd deur hulle eie handewerk onderhou het. Aquila en Priscilla is
nie geroep om al hulle tyd aan die diens van die evangeliebediening te wy nie,
nogtans is daardie nederige arbeiders deur God gebruik om die weg van die
waarheid vollediger aan Apollos te toon.

Die Here gebruik verskeie
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werkmetodes om Sy planne te volvoer, en terwyl sommige wat besonder
begaafd is, gekies word om al hulle kragte in te span om in die evangelie te
onderrig en dit te verkondig, word talle ander, wat nooit deur die oplegging
van mensehande ingeseën was nie, geroep om ‘n belangrike rol in die redding
van siele te speel.
Daar lê vir die selfversorgende evangeliewerker ‘n groot veld oop. Talle
doen waardevolle ondervinding op, terwyl hulle deeltyds handearbeid verrig,
en op hierdie wyse kan kragtige werkers vir diens in behoeftige velde
opgelei word.
Die selfverloënende dienaar van God wat onvermoeid in woord en leer arbei,
dra ‘n swaar las op sy hart. Hy meet sy werk nie in ure nie. Sy loon het geen
invloed op sy arbeid nie en hy laat hom ook nie weens ongunstige toestande
van sy plig weglei nie. Hy het sy opdrag uit die hemel ontvang en hy verwag
sy beloning van die hemel wanneer die werk wat aan hom toevertrou is, klaar
is. – Die Handelinge van die Apostels, pp. 355,356.
67. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 282.
**********

TEMA

10 – GEREED VIR DIE GEES
68. VRA VIR SY SEËN

Sal God dan nie aan Sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep,
reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag. – Lukas 18:7.

Ons mag lank reeds die nou pad gevolg het, maar dit is nie veilig om dit as ‘n
bewys te aanvaar dat ons dit tot aan die einde sal volg nie. As ons met God
in kameraadskap met die Heilige Gees gewandel het, is dit omdat ons Hom
daagliks in die geloof gesoek het. Die goue olie wat van die twee olyfbome
deur die goue pype vloei, was aan ons meegedeel. Maar diegene wat nie die
gees en gewoonte van gebed beoefen nie, kan nie verwag om die goue olie
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van goedheid, geduld, lankmoedigheid, sagmoedigheid en liefde te ontvang
nie.
Elkeen moet homself van die wêreld, wat vol ongeregtigheid is, afskei. Ons
moet nie vir ‘n tyd lank met God wandel en dan van Sy geselskap skei en in
die vonke van ons eie aan-die-brand-steek wandel nie. Daar moet ‘n vaste
voortsetting, ‘n volharding in dade van geloof wees. Ons moet God prys om
Sy heerlikheid in ‘n regverdige karakter voor te stel. Nie een van ons sal
die oorwinning behaal sonder volhardende, onvermoeide pogings in
verhouding tot die waarde van die voorwerp wat ons soek nie, selfs die ewige
lewe.
Die bedeling waarin ons nou lewe is, vir diegene wat vra, die bedeling van die
Heilige Gees.

Vra vir Sy seën.

Dit is tyd dat ons meer intens in ons

toewyding is.

Aan ons is die moeilike, maar gelukkige, heerlike werk

toevertrou om Christus aan diegene wat in duisternis is te openbaar. Ons
is geroep om die spesiale waarhede vir hierdie tyd bekend te stel. Vir dit
alles is die uitstorting van die Heilige Gees noodsaaklik. Ons moet vir die
Gees bid. Die Here verwag dat ons Hom vra. Ons was nie heelhartig in
hierdie werk nie.
Wat kan ek aan my broeders in die Naam van die Here sê? Watter deel van
ons pogings was gemaak in ooreenstemming met die lig wat die Here graag
gee? Ons kan nie afhanklik wees van formaliteit of eksterne truuks nie.
Wat ons nodig het, is die opwekkende invloed van die Heilige Gees. Nie deur
krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die
leërskare. – Sagaria 4:6.

Bid sonder ophou en waak deur te werk

ooreenkomstig jou gebede. Soos jy bid, vertrou in God. Dit is die tyd van
die laat reën, wanneer die Here in ‘n groot mate van Sy Gees sal gee. Wees
vurig in gebed en waak in die Gees. – Review and Herald, 2 Maart 1897.
68. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 304.
**********
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69. HARTONDERSOEKEND EN SELFONDERSOEK

Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my

onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op

die ewige weg! – Psalm 139:23,24.
Na Christus se hemelvaart het die dissipels saamgekom in een plek om
nederige smeekgebede tot God te rig. Na tien dae van hartondersoek en
selfondersoek, was die weg vir die Heilige Gees voorberei om die
toegewyde, gereinigde sieletempels binne te gaan. Elke hart was met die
Gees vervul, asof God verlang om Sy volk te toon dat dit Sy voorreg was om
hulle met die keurigste van die hemel se seëninge te seën.
Wat was die gevolg? Duisende was op een dag bekeer. Die swaard van die
Gees het regs en links geflits. Vars skerp gemaak met krag, het dit selfs
tot die skeiding van siel en gees deurgedring en van gewrigte en murg. (vgl.
Hebreërs 4:12). Die afgodediens, wat met die aanbidding van die mense
vermeng was, was omvergegooi. Nuwe gebiede was by die koninkryk van God
gevoeg. Plekke wat dor en kaal en verlate was, het lofliedere tot Hom laat
weerklink. Gelowiges, herbekeer, wedergebore, was ‘n lewende krag vir God.
‘n Nuwe lied is in hulle monde geplaas, selfs lofliedere tot die Allerhoogste.
Beheer deur die Gees, het hulle Christus in hulle broeders gesien. Een
belangstelling het geheers. Een onderwerp van nastrewing het al die ander
verslind – om soos Christus te wees, om die werke van Christus te doen. Die
ernstige ywer wat gevoel was, was deur liefdevolle behulpsaamheid, deur
vriendelike woorde en onselfsugtige dade tot uiting gebring.
In die twaalf dissipels was die suurdeeg van waarheid deur die Groot
Leermeester verborge. Hierdie dissipels sou die instrumente in God se
hande wees vir die openbaring van die waarheid aan die wêreld. Goddelike
krag was aan hulle gegee, want ‘n herrese Verlosser het op hulle geblaas en
gesê: “Ontvang julle die Heilige Gees.” Vervul met hierdie Gees het hulle
uitgegaan om vir die waarheid te getuig.

En so verlang God dat Sy

diensknegte vandag moet uitgaan met die boodskap wat Hy hulle gegee het.
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Maar totdat hulle die Heilige Gees ontvang het, kon hulle nie hierdie
boodskap met krag uitdra nie. Totdat hulle die Gees ontvang, kon hulle nie
besef wat God deur hulle kan doen nie. – Review and Herald, 10 Junie 1902.
69. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 287.
**********

70. EENSGESINDHEID

En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal
eendragtig bymekaar. – Handelinge 2:1.

Aan ons vandag, so seker as aan die eerste dissipels, behoort die belofte
van die Gees. God wil vandag manne en vroue met krag van Bo toerus, soos
Hy diegene toegerus het wat op Pinksterdag die woord van verlossing
gehoor het. Op hierdie oomblik is Sy Gees en Sy genade vir almal wat hulle
nodig het en wat Hom op Sy woord neem.
Let op dat dit was nadat die dissipels tot volkome eenheid gekom het, toe
hulle nie langer na die hoogste posisie gestreef het nie, dat die Gees
uitgestort was. Hulle was eensgesind. Alle verskille was opsy gesit. En die
getuienis wat hulle gelewer het nadat die Gees geskenk was, was dieselfde.
Let op die woorde: Die menigte van die wat gelowig geword het, was een
van hart en siel. – Handelinge 4:32. Die Gees van Hom wat gesterf het,
sodat sondaars kan leef, het die hele gemeente van gelowiges besiel.
Die dissipels het nie ‘n seën vir hulself gevra nie. Hulle was swaar belas met
die las van siele. Die evangelie moes aan die hele wêreld verkondig word en
hulle het die skenking van krag wat Christus beloof het, geëis. Dit was toe
dat die Heilige Gees uitgestort was en duisende was op een dag bekeer.
So kan dit nou wees. Laat Christene alle verdeeldheid opsy sit en hulleself
aan God oorgee vir die redding van verlorenes. Laat hulle in geloof vra vir
die beloofde seën en dit sal kom. Die uitstorting van die Gees in die dae van
die apostels was “die vroeë reën” en glorieryk was die gevolg. Maar die laat
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reën sal oorvloediger wees. Wat is die belofte aan hulle wat in hierdie
laaste dae lewe? Keer terug na die vesting, o hoopvolle gevangenes! Ook
kondig Ek vandag aan dat ek jou dubbel sal vergoed. – Sagaria 9:12. Bid
tot die Here om reën in die tyd van die laat reëns; die Here maak die
weerligte en Hy sal aan hulle ‘n stortreën gee, plante op die veld aan
iedereen. – Sagaria 10:1. – Testimonies for the Church, vol. 8, pp. 20, 21.
70. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 288.
**********

71. VOEL JOU GEESTELIKE BEHOEFTE

En

die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die

hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees

my, sondaar, genadig! – Lukas 18:13.
Ons moet dikwels in gebed verkeer. Die uitstorting van die Gees van God
het in antwoord op ernstige gebed gekom. Maar let op hierdie feit rakende
die dissipels.

Die verslag sê: En toe die dag van die pinksterfees

aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.

En daar kom

skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind en dit het
die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien
soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En
hulle is almal vervul met die Heilige Gees. – Handelinge 2:1-4.
Hulle was nie byeen om van ‘n skandaal te vertel nie. Hulle het nie probeer
om elke klad wat hulle op ‘n broeder se karakter kon vind, bloot te lê nie.
Hulle het hul geestelike behoefte gevoel en tot die Here uitgeroep vir die
heilige salwing om hulle te help om hulle eie geestelike swakheid te oorwin
en om hulle geskik te maak vir die werk om andere te red. Hulle het met
intense ernstigheid gebid dat die liefde van Christus in hulle harte
uitgestort moet word.
Dit is die groot behoefte vandag in elke kerk in ons land. Daarom, as
iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het
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verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. – 2 Korinthiërs 5:17. Dit
wat in die karakter aanstootlik was, is van die siel deur die liefde van Jesus
gereinig.

Alle

selfsugtigheid

is

uitgedryf,

alle

jaloersheid,

alle

kwaadpratery is uitgeroei en ‘n radikale transformasie is in die hart
bewerkstellig.

Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede,

lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid,
selfbeheersing.

Teen sulke dinge is die wet nie. - Galasiërs 5:22,23.

Die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede
maak. – Jakobus 3:18.
Paulus sê dat wat die wet betref – sover as dit uiterlike dade betref – was
hy onberispelik, maar wanneer na die geestelike karakter van die wet gekyk
word, wanneer hy in die geestelike spieël kyk, het hy homself as ‘n sondaar
gesien.

Volgens ‘n menslike standaard beoordeel, het hy van sonde

weggebly, maar wanneer hy in die dieptes van God se wet ingekyk het, het
hy homself gesien soos God hom gesien het, hy het in nederigheid
neergebuig en sy sondes bely. – Review and Herald, 22 Julie 1890.
71. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 290.
**********

72. DIE WIL OORGEGEE

Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer.
– Filippense 2:13.

God het die gawe van die Heilige Gees aan Sy kerk beloof en die belofte
behoort net soveel aan ons as die eerste dissipels. Maar soos met elke
ander belofte is dit op ‘n voorwaarde gegee. Daar is baie wat glo en bely om
die belofte op te eis; hulle praat van Christus en die Heilige Gees en tog
ontvang hulle geen voordeel nie. Hulle gee nie die siel oor om deur Goddelike
magte gelei en beheer te word nie. Ons kan nie die Heilige Gees gebruik
nie. Die Gees moet ons gebruik. Deur die Gees werk God in Sy volk om Sy
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wil uit te voer.

Maar baie sal hulle nie hieraan onderwerp nie. Hulle wil

self oor die weg kom. Dit is hoekom hulle nie die hemelse gawe ontvang nie.
Slegs aan diegene wat nederig op God wag, wat vir Sy leiding en genade
waak, word die Gees gegee. Die krag van God wag vir hulle aanvraag en
ontvangs.

Hierdie beloofde seën, deur geloof opgeëis, bring alle ander

seëninge saam. Dit word gegee volgens die rykdom van die genade van
Christus en Hy is gereed om aan elke siel te voorsien na gelang van die maat
om te ontvang.
Wanneer die Gees van God van die hart besit neem, herskep dit die lewe.
Sondige gedagtes word opsy gesit, verkeerde dade word laat vaar; liefde,
nederigheid en vrede neem die plek in van woede, jaloesie en twis. Blydskap
neem die plek in van hartseer en die gesig weerkaats die blydskap van die
hemel. Niemand sien die hand wat die las oplig nie, of aanskou die lig wat
van die hemelse howe daarbo neerdaal nie. Die seën kom wanneer deur
geloof die siel homself aan God oorgee. Daardie krag, wat die oog van geen
mens kan sien nie, skep ‘n nuwe wese na die beeld van God.
Die Heilige Gees is die asem van geestelike lewe in die siel.

Die

deelagtigmaking van die Gees is die deelagtigmaking van die lewe van
Christus. [Die Gees] besiel die ontvanger met die hoedanighede van
Christus. – Review an Herald, 19 November 1908.
72. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 299.
**********

73. VERTROU SY BELOFTE

Laat

ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan,

sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte

tyd gehelp te word. – Hebreërs 4:16.
Die Here sal nie Sy bekommerde, swaar beproefde kinders verlaat om die
speelveld van Satan se versoekings te wees nie. Dit is ons voorreg om in
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Jesus te vertrou. Die hemele is vol van ryke seëninge en dit is ons voorreg
om die blydskap van Christus in ons te hê, sodat ons blydskap volkome kan
wees. Ons het nie, omdat ons nie vra nie, of omdat ons nie in geloof bid nie.
Ons moet glo dat ons geseën sal wees met die spesiale invloed van die Heilige
Gees. Aan die opregte soeker deur die bemiddeling van Christus, is die
genadige invloed van die Heilige Gees deelagtig gemaak, sodat die ontvanger
‘n kennis van die reddende waarheid kan meedeel.
Hoekom glo ons nie die duidelike “So sê die Here” nie? Moet onder geen
omstandighede ophou om te bid nie. Die Gees mag gewillig wees, maar die
vlees mag swak wees, maar Jesus weet alles daaromtrent. In jou swakheid
moet jy nie besorg wees nie; want vrees beteken twyfel en wantroue. Jy
moet eenvoudig glo dat Christus in staat is om tot die uiterste almal wat na
Hom toe kom te red, aangesien Hy vir ewig lewe om vir ons intersessie te
doen.
Wat behels intersessie? Dit is die goue ketting wat ‘n sterflike mens aan
die troon van die oneindige God verbind. Ons groot Hoëpriester plaas Sy
geregtigheid aan die kant van die opregte smekeling en die gebed van
Christus smelt saam met die van die mens.
Christus het dit benadruk dat Sy volk sonder ophou moet bid. Dit beteken
nie dat ons altyd op ons knieë moet wees nie, maar dat gebed soos die asem
van die siel moet wees. Ons stille versoeke, waar ons ook al mag wees, moet
na God opstyg en Jesus, ons advokaat, pleit ter wille van ons, lê met die
wierook van Sy geregtigheid ons versoeke voor die Vader.
Die Here Jesus het Sy volk lief en wanneer hulle hul vertroue in Hom stel,
volkome van Hom afhanklik is, versterk Hy hulle. Hy sal deur hulle leef en
hulle die inspirasie van Sy heiligmakende Gees gee, aan die siel ‘n
noodsaaklike oortapping van Homself deelagtig maak. – Sabbath School

Worker, 1 Feb. 1896.
73. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 306.
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74. MEER TOEGEWYDE LIDMATE

Hulle

het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van

huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met

blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys.

Die hele volk was

hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by
die gemeente gevoeg. – Handelinge 2:46,47.
Elke ware bekeerde siel moet intens gretig wees om andere uit die duister
van dwaalleer in die wonderbare lig van die geregtigheid van Jesus Christus
te bring. Die groot uitstorting van die Gees van God, wat die hele aarde
met Sy heerlikheid sal verlig, sal nie kom totdat ons ‘n verligte volk het wat
deur ondervinding weet wat dit beteken om medearbeiders saam met God
te wees nie. Wanneer ons algehele, heelhartige toewyding aan die diens van
Christus het, sal God die daad erken deur ‘n uitstorting van Sy Gees sonder
maat, maar dit sal nie gebeur terwyl die grootste gedeelte van die kerk nie
arbeiders saam met God is nie. God kan nie Sy Gees uitstort wanneer
selfsugtigheid en gemaksug so geopenbaar word, wanneer ‘n gees heers wat,
indien verwoord, daardie antwoord van Kain sou uitdruk: Is ek my broer
se wagter? – Genesis 4:9.
Indien die waarheid vir hierdie tyd, as die tekens wat van alle kante
toeneem, wat getuig dat die einde van alle dinge ophande is, nie genoeg is
om die slapende energie van diegene wat bely dat hulle die waarheid ken
wakker te maak nie, dan sal duisternis in verhouding tot die lig wat geskyn
het hierdie siele oorval. Daar is nie die geringste verskoning vir hulle traakmy-nieagtigheid wat hulle in staat sal stel om aan God te bied in die groot
dag van finale afrekening nie. Daar sal geen rede wees om aan te bied
hoekom hulle nie geleef en gewandel en gewerk het in die lig van die heilige
waarheid van die Woord van God nie en sodoende, aan ‘n sonde-verduisterde
wêreld, deur hulle gedrag, hulle simpatie en hulle ywer openbaar, dat die
krag en werklikheid van die evangelie nie kan betwis, weerspreek of ontken
kan word nie. Dit is nie die leraars alleen nie, maar die leke, wat nie alles
bydra wat hulle kan nie om mense te oorreed, deur lering en voorbeeld, om
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die reddende genade van Christus te aanvaar. Met vaardigheid en takt met
wysheid van bo ontvang, moet hulle mense oorreed om die Lam van God te
aanskou wat die sonde van die wêreld wegneem. – Review and Herald, 21
Julie 1896.
74. Geneem uit Ye Shall Recieve Power. – Ellen White, p. 310.
**********

TEMA

11 – VERVUL MET DIE GEES
75. HERLEWING MET PINKSTER

En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders

onder die volk plaasgevind; en hulle was almal eendragtig [eensgesind]

saam in die pilaargang van Salomo. – Handelinge 5:12.
Christus het voorsiening gemaak dat Sy kerk ‘n getransformeerde liggaam
sal wees, verlig met die lig van die hemel wat die heerlikheid van Immanuel
besit. Dit is Sy doel dat elke Christen met ‘n geestelike atmosfeer van lig
en vrede omring sal wees. Daar is geen beperking op die bruikbaarheid van
die een wat, die eie-ek opsygesit, ruimte maak vir die werking van die Heilige
Gees in Sy hart en ‘n lewe leef wat volkome aan God toegewy is nie.
Wat was die resultaat van die uitstorting van die Gees op Pinksterdag? Die
blye tyding van ‘n opgestane Verlosser was tot aan die uiteindes van die
bewoonde wêreld verkondig. Die harte van die dissipels was oorlaai met die
liefdadigheid en welwillendheid so diep, so verreikend, dat dit hulle
aangespoor het om tot aan die eindes van die aarde te gaan en te getuig:
Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van
onse Here Jesus Christus. - Galasiërs 6:14. Soos hulle die waarheid, soos
dit in Jesus is, verkondig, was harte aan die krag van die boodskap oorgegee.
Die kerk het bekeerdes aanskou wat uit alle rigtings na haar toe stroom.
Afvalliges was herbekeer. Sondaars het met Christene verenig in die soeke
na die Pêrel van groot waarde.
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Diegene wat die grootste, hewigste teenstanders van die evangelie was, het
sy vaandeldraers geword. Die profesie was vervul dat die swakke sal “soos
Dawid” en die huis van Dawid, “soos die engel van die Here” wees. Elke
Christen het in sy broeder die Goddelike ewebeeld van liefde en
liefdadigheid en welwillendheid gesien. Een belangstelling het geheers. Een
onderwerp van navolging het al die ander oorheers. Die enigste strewe van
die gelowiges was om die ewebeeld van Christus se karakter en arbeid vir
die uitbreiding van Sy koninkryk te openbaar.
Let op dat dit was nadat die dissipels tot volmaakte eenheid gekom het, toe
hulle nie langer na die hoogste posisie gestreef het nie, dat die Gees
uitgestort was. Hulle was almal eensgesind. Alle verskille was opsygesit.
En die getuienis wat hulle gelewer het nadat die Gees uitgestort was, was
dieselfde. – Review and Herald, 30 April 1908.
75. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 314.
**********

76. VOLLE SKENKING VAN DIE GEES

En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos ‘n geweldige rukwind en
dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. – Handelinge 2:2.

Toe die Heilige Gees op Pinksterdag neergedaal het, was dit soos ‘n
geweldige stormwind. [Die Gees] was sonder beperking, oorvloedig gegee,
want dit het die hele plek gevul waar die dissipels gesit het. So sal dit aan
ons gegee word wanneer ons harte voorberei is om die Heilige Gees te
ontvang.
Laat elke lidmaat voor God kniel en ernstig bid vir die skenking van die Gees.
Roep uit: “Here, vermeerder my geloof. Help my om U Woord te verstaan,
want die binnekoms van U Woord gee lig.

Verkwik my deur U

teenwoordigheid, vul my hart met U Gees, sodat ek my broeders kan liefhê
soos Christus my liefhet.”
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God sal diegene seën wat hulleself aldus vir Sy diens voorberei. Hulle sal
verstaan wat dit beteken om die sekerheid van die Gees te hê, omdat hulle
Christus deur geloof ontvang het. Die godsdiens van Christus beteken meer
as die vergifnis van sonde; dit beteken dat sonde verwyder is en dat die
vakuum met die Gees gevul is. Dit beteken dat die verstand Goddelik verlig
is, dat die hart van die eie-ek leeggemaak is en met die teenwoordigheid van
Christus gevul is. Wanneer hierdie werk deur lidmate gedoen is, sal die kerk
‘n lewende, arbeidsame kerk wees.
Ons moet baie ernstig streef om eensgesind en met een doel voor oë te
wees. Die doop van die Heilige Gees, en niks minder nie, kan ons by hierdie
punt bring. Laat ons deur selfverloëning ons harte voorberei om die Heilige
Gees te ontvang, sodat ‘n groot werk in ons gedoen kan word en ons nie kan
sê: “Kyk wat doen ek nie, maar aanskou die goedheid en liefde van God!”
Ons mag van die seëninge van die Heilige Gees praat, maar tensy ons onsself
vir Sy ontvangs voorberei wat baat ons werke? Strewe ons met al ons
kragte om die gestalte van manne en vroue in Christus te bereik? Strewe
ons na Sy volheid, altyd vorentoe beur na die doelwit wat voor ons gestel is
– die volmaaktheid van Sy karakter? – Review and Herald, 10 Junie 1902.
76. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 318.
**********

77. NIE ‘N EMOSIE OF ‘N EKSTASE NIE

God het Hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra.
Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die

lig kan verdra nie en waaroor ons ons sou moes skaam.

Ons gaan nie

met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie.
Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so
aan by elkeen wat voor God ‘n eerlike gewete het. – 2 Korinthiërs 4:1,2.
My broeder, daar is gevaar vir diegene in ons geledere wat ‘n fout begaan
met betrekking tot die ontvang van die Heilige Gees. Baie veronderstel ‘n
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emosie of ‘n ekstase van gevoelens om ‘n bewys van dié teenwoordigheid van
die Heilige Gees te wees. Daar is die gevaar dat opregte gevoelens nie
verstaan sal word nie en dat Christus se woorde en leer hulle om alles te
onderhou wat Ek julle beveel het (Matt. 28:19), hulle betekenis sal verloor.
Daar is die gevaar dat sonderlinge versinsels en bygelowige verbeeldings die
plek van die Skrifte sal inneem. Sê vir ons mense om nie gretig te wees om
iets in te bring wat nie in die Woord geopenbaar is nie. Bly naby Christus.
Onthou Sy woorde: Leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel
het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die
wêreld (verse 19, 20).
Hy is met ons as ons die woorde onderrig wat Hy in die Ou en Nuwe
Testament gespreek het. Hy wat die gebod in die Nuwe Testament gegee
het, is ook die Een wat die lering in die Ou Testament gegee het. Die Ouen Nuwe Testamente is albei heilig, want albei bevat die woorde van
Christus. Alle kommunikasie van die hemel na die aarde sedert Adam se val,
het deur Christus gekom. Hy wat die onderrig of lering in die Ou en Nuwe
Testament vervat, glo en die dinge doen wat Christus daarin beveel het, het
die Verlosser altyd met hom. – Kress Collection, p. 126.
Die apostels en profete en heilige mense uit die verlede het nie hulle
karakters tot volmaaktheid gebring deur wonderwerke, deur een of ander
wonderlike en ongewone manifestasie nie, maar hulle het die vermoë wat
God hulle gegee het, gebruik en slegs in die geregtigheid van Christus
vertrou. En almal wat dieselfde middele gebruik, kan dieselfde resultaat
verkry.
Satan is gewillig dat elke oortreder van God se wet sal aanspraak maak dat
hulle heilig is. Dit is wat hyself doen. Hy is tevrede wanneer mense hulle
geloof op vals leerstellings en godsdienstige entoesiasme laat steun, want
hy kan sulke persone gebruik om siele te mislei. – Evangelism, p. 597.
77. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 327.
**********
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78. DIE GEES BRING VREDE EN VREUGDE

Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde
en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die

krag van die Heilige Gees. – Romeine 15:13.
Baie is gesê met betrekking tot die skenking van die Heilige Gees en dit is
deur sommige so geïnterpreteer dat dit tot nadeel van die kerke is. Die
ewige lewe is die ontvangs van die lewende grondbeginsels in die Skrifte en
die doen van God se wil. Dit is om die vlees te eet en die bloed te drink van
die Seun van God. Aan hulle wat dit doen, word lewe en onsterflikheid deur
die evangelie geopenbaar, want God se Woord is egtheid en waarheid, gees
en lewe. Dit is die voorreg van almal, wat in Christus as hulle persoonlike
Verlosser glo, om van die Woord van God te lewe. Die Heilige Gees se
invloed maak daardie Woord, die Bybel, ‘n onsterflike waarheid wat aan die
biddende ondersoeker geestelike senings en spiere gee.
Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle dink dat julle die ewige lewe
daarin kry. En dit is juis die Skrif wat oor My getuig. – Johannes 5:39.
Diegene wat onder die oppervlakte delf, ontdek die versteekte edelstene
van waarheid. Die Heilige Gees is by elke ernstige soeker teenwoordig. Sy
verligting skyn op die Woord en stempel die waarheid op die verstand met
‘n nuwe, vars betekenis en belangrikheid.

Die soeker is vervul met ‘n

bewustheid van vrede en vreugde soos nooit tevore beleef nie.

Die

kosbaarheid van waarheid is soos nooit tevore besef. ‘n Nuwe hemelse lig
skyn op die Woord en verlig dit asof elke letter met goud getint is. God
Homself het tot die verstand en hart gespreek en maak die Woord gees en
lewe.
Elke opregte ondersoeker van die Woord hef sy hart tot God op en smeek
om die hulp van die Gees. En spoedig ontdek hy dit wat hom dra bo al die
vals verklarings en stellings van die sogenaamde leermeester, wie se
kragtelose, onsekere teorieë nie deur die Woord van die lewende God
ondersteun word nie. – Manuscript Releases, vol. 21, pp. 131, 132.
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78. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 333.
**********

79. PARTYDIGHEID EN RASSISME VERNIETIG

Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou
deel van Christus geword.

Dit maak nie saak of iemand Jood of

Griek, slaaf of vry man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal
één. – Galasiërs 3:27, 28.
God erken geen onderskeid tussen nasionaliteit, ras of klas nie. Hy is die
Skepper van die ganse mensdom. Alle mense is deur die skepping een familie
en almal is deur die verlossing een. Christus het gekom om elke muur van
skeiding af te breek, om elke afdeling van die tempel oop te gooi, sodat elke
siel vrye toegang tot God kan hê. – Christ’s Object Lessons, p. 386.
Die godsdiens van die Bybel erken geen klas of kleur nie. Dit ignoreer rang,
rykdom en wêreldse eer. God oordeel mense as individue. Vir Hom bepaal
karakter hulle waarde. En ons moet die Gees van Christus in wie ook al Hy
geopenbaar is, erken. – Testimonies for the Church, vol. 9, p. 223.
Aldus het Christus begeer om Sy dissipels die waarheid te leer dat in God
se koninkryk daar nie gebiedsgrense, geen klasse, geen adel is nie; dat hulle
na al die nasies moet gaan en aan hulle die boodskap van ‘n Verlosser se
liefde moes verkondig. – The Acts of the Apostles, p. 20.
Die muur van sektelewe en klasse en rasse sal val wanneer die ware
sendinggees die harte van mense binnekom. Vooroordeel word deur die
liefde van God weggesmelt. – Review and Herald, 21 Jan. 1896.
Mure van skeiding is tussen wittes en swartes opgebou. Hierdie mure van
skeiding sal vanself val, soos met die mure van Jerigo gebeur het, wanneer
Christene die Woord van God gehoorsaam wat aan hulle opperste liefde vir
hulle Maker en onpartydige liefde vir hulle bure beveel. – Review and Herald,
17 Des. 1845.
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Wanneer die Heilige Gees uitgestort is, sal daar ‘n oorwinning van
mensliewenheid oor vooroordeel in die strewe na die verlossing van die siele
van mense wees. God sal die verstand beheer. Mense se harte sal liefhê
soos Christus liefhet. Die kleurskeidslyn sal deur baie heeltemal anders
beskou word van die wyse waarop dit nou beskou word. Die liefde soos
Christus liefhet, verhef die verstand in ‘n suiwer, hemelse onselfsugtige
gesindheid. – Testimonies for the Church, vol. 9, p. 209.
**********

80. WARE EN VALS HERLEWINGS

Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel hoor sê:

Gaan uit haar uit,

my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor
haar kom, julle ook tref nie. – Openbaring 18:4.
Nieteenstaande die wydverspreide verval van geloof en godsdienstigheid is
daar ware volgelinge van Christus in hierdie kerke. Voor die finale uitgieting
van God se oordele op die aarde, sal daar onder die volk van God so ‘n
herlewing van die oorspronklike godvresendheid wees as wat daar nie sedert
apostoliese tye waargeneem was nie. Die Gees en krag van God sal op Sy
kinders uitgestort word. Gedurende daardie tyd sal baie hulself van hierdie
kerke afskei waarin die liefde van hierdie wêreld die liefde vir God en Sy
Woord verdring het. Baie, predikante en leke, sal met blydskap hierdie
groot waarhede aanvaar wat God bewerkstellig het om in hierdie tyd
verkondig te word om mense vir die wederkoms van Jesus voor te berei.
Die vyand van siele begeer om hierdie werk te verhinder en voor die tyd vir
so ‘n beweging sal aanbreek, sal hy probeer om dit te verhoed deur ‘n
vervalsing in te bring. In daardie kerke wat hy onder sy misleidende krag
kan bring, sal hy dit laat lyk asof God se spesiale seën uitgestort word.
Mense sal dink dat dit ‘n groot godsdienstige belangstelling is. Menigtes sal
juig dat God wonderbaarlik vir hulle werk, terwyl die werk die van ‘n ander
gees is. Agter ‘n godsdienstige masker, sal Satan probeer om sy invloed oor
die Christelike wêreld uit te brei.
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In baie van die herlewings wat gedurende die laaste halwe eeu plaasgevind
het, was dieselfde invloed aan die werk, in ‘n mindere of meerdere mate,
wat in die meer omvattende bewegings van die toekoms geopenbaar sal
word. Daar is ‘n emosionele opgewondenheid, ‘n vermenging van die ware
met die valse, wat goed aangepas is om te mislei. Nogtans hoef niemand
mislei te word nie. In die lig van God se Woord is dit nie moeilik om die
karakter en aard van hierdie bewegings te bepaal nie. – The Great

Controversy, p. 464.
**********

81. KRAG VIR DIE TYD VAN BENOUDHEID

In daardie tyd sal Migael, die groot engel wat oor die lede van jou volk
waghou, op die toneel verskyn.

Dit sal ‘n swaar tyd wees, so swaar

soos dit nog nooit was vandat daar nasies is nie.

In daardie tyd sal

almal uit jou volk wat in die boek opgeskryf is, gered word. – Daniël 12:1
Namate die lede van die liggaam van Christus hulle laaste, groot stryd nader
– “die tyd van Jakob se benoudheid” (vgl. Jer. 30:7). – sal hulle volwasse
wees in Christus en Sy Gees deelagtig wees. Namate die derde engel se
boodskap oorgaan tot ‘n luide wekroep en waar die sluitingswerk met groot
krag en heerlikheid gepaardgaan, sal die getroue volk van God aan daardie
heerlikheid deelgenote wees. Dit is die laat reën wat hulle verkwik en
versterk om die tyd van benoudheid deur te kom. Hulle aangesigte sal straal
van die heerlikheid van die lig van die derde engel.
Ek het gesien dat God Sy volk op wonderbare wyse sal bewaar in die tyd van
benoudheid. Net soos Jesus in angs daar in die tuin gesmeek het, sal hulle
ook dag en nag smeek om verlossing. Daar sal geproklameer word dat hulle
die Sabbat van die vierde gebod nie moet hou nie en dat hulle die eerste
dag moet vereer of sterf; maar hulle sal nie ingee, die Sabbat van die Here
vertrap en die instelling van die pousdom vereer nie. Die Satan se leër en
bose mense sal hulle omsingel en juig oor hulle, omdat daar oënskynlik geen
uitkoms vir hulle sal wees nie. Maar te midde van hulle gejuig en oorwinning
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word daar die hardste donderslae na mekaar gehoor. Die lug is swart en die
enigste lig is die geweldige heerlikheid van die hemel toe God uit Sy heilige
woning spreek.
Die fondamente van die aarde skud, geboue stort ineen. Die see kook soos
‘n pot en die hele aarde is in ‘n vreeslike beroering. Die gevangenskap van
die regverdiges is beëindig en hulle fluister ernstig vir mekaar: “Ons is
verlos. Dit is die stem van God.” Met heilige ontsag luister hulle na die
woorde van die stem. – Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 353-354.
81. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 3.
**********

TEMA 12 – TRIOMFEREND IN DIE GEES
82. SOLDATE VIR CHRISTUS

Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle

weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd

tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan
op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die
vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie
van vrede te verkondig as skoene aan die voete.

Daarby moet julle

altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die
brandpyle van die Bose afweer.

Sit verlossing as helm op en vat die

swaard van die Gees, dit is die Woord van God. – Efesiërs 6:13-17.
Soldate in ‘n geveg betrokke moet moeilikhede en swaarkry tegemoetgaan.
Growwe voedsel word aan hulle gegee en dit dikwels in beperkte
hoeveelhede. Hulle moet ver marsjeer, dag na dag, oor ruwe paaie en onder
die skroeiende son, kampeer gedurende die nag, slaap op die harde grond
met slegs die koepel van die hemel as beskutting, blootgestel aan stortbuie
reën en koue nagte, honger, flou word, uitgeput en staan as ‘n teiken vir die
vyand in dodelike skermutseling. So leer hulle wat swaarkry beteken. Van
hulle wat in Christus se weermag aansluit, word ook verwag om moeilike werk
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te doen en om moeilike beproewinge geduldig vir Christus se saak te
verduur. Maar hulle wat met Hom ly, sal ook saam met Hom regeer.
Wie van ons dan het die diensplig aanvaar om die geriewe van die lewe te
verwag, om van diens te wees soos ons wil, die soldaat se wapenrusting
uittrek en die siviele klere aantrek, slaap op die wagpos en so die saak van
die Here aan oneer en skande blootstel? Diegene wat gemak en gerief
liefhet, sal nie selfverloëning en geduldige volharding beoefen nie en
wanneer mense benodig word om kragtige houe vir God te slaan, is hulle nie
gereed om te antwoord, “Hier is ek, stuur my! “ nie. Harde en uitputtende
werk moet gedoen word, maar geseënd is hulle wat gereed is om dit te doen
wanneer hulle name uitgeroep word. God sal nie mans en vrouens in die
toekomstige wêreld beloon, omdat hulle gemaklik en gerieflik in hierdie een
wou wees nie.
Ons is nou op die slagveld. Daar is geen tyd vir rus, geen tyd vir gemak,
geen tyd vir gemaksug nie. Nadat een oorwinning behaal is, moet jy die
stryd verder voer; jy moet seëvierend voortgaan om te oorwin, nuwe krag
vir nuwe probleme kry. Deur Goddelike krag sal jy bewys dat jy meer as ‘n
gelyke vir jou vyand is. – Signs of the Times, 7 Sept. 1891.
82. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 345.
**********

83. ONTBLOOT DIE VYAND SE PLANNE

Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy
sterkte. – Efesiërs 6:10.

As ‘n volk verwag ons die koms van die Here in die wolke van die hemel en
hoe sorgvuldig moet ons ons harte ondersoek dat ons kan weet of ons in die
geloof is of nie. Dit lyk of daar ‘n waas voor baie se oë is, want hulle misluk
om geestelike dinge te onderskei en herken nie die werkinge van Satan om
siele in ‘n val te lok nie. Christene moet nie die slawe van hartstog wees nie;
hulle moet deur die Gees van God beheer word.

Maar baie word die
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tydverdryf of speelveld van die vyand, omdat wanneer versoeking kom,
vertrou hulle nie in Jesus nie, maar bekommer hulself uit Sy arms en in
verwarring verloor hulle al hul geloof en moed. Hulle onthou nie dat Jesus
hulle uit moeilikhede in die verlede gehelp het nie, dat Sy genade voldoende
is vir die daaglikse beproewinge en dat Hy in die teenswoordige moeilikheid
en swaarkry kan help.
Ons maak mislukkings in ons klein, daaglikse moeilikhede en laat toe dat dit
ons irriteer en pla; ons swig daarvoor en maak so struikelblokke vir onsself
en andere. Maar seëninge van die grootste belang moet voortkom van die
geduldige volharding van hierdie daaglikse irritasies en kwellinge, want ons
moet krag kry om groter moeilikhede te kan dra. Satan sal die ergste
versoekings op ons lê en ons moet leer om na God te kom in enige en elke
noodtoestand.
Ons bely om Bybel Christene te wees en ons is nie in die duisternis gelaat
om tree na tree in onsekerheid te gee nie. Ons moet weet waarheen ons
gaan. Ons kan nie in die duisternis wees as ons Christus volg nie, want Hy
sê: Wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal
die lig van die lewe hê. – Johannes 8:12. Wanneer die pad vol moeilikhede
en bewolk met duisternis is, moet ons glo dat daar lig vorentoe is en nie links
of regs draai nie, maar vorentoe beur, nieteenstaande al die beproewinge
en versoekings. – Review and Herald, 19 Mei 1891.
83. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 351.
**********

84. GEBED BRING STERKTE
alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en
Want
oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons

dit is die
geloof. –

1 Johannes 5:4.
Terwyl Jesus, ons Intersessor, vir ons in die hemel pleit, werk die Heilige
Gees in ons om ons gewillig en bekwaam te maak om Sy wil uit te voer. Die
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ganse hemel is in die verlossing van siele geïnteresseerd. Watter rede het
ons dan om te twyfel dat die Here ons help en sal help? Ons wat ander leer
moet self ‘n lewenskragtige verbinding met God hê. In Gees en Woord moet
ons vir die mense soos ‘n fontein wees, want Christus is in ons ‘n fontein van
water wat opspring tot die ewige lewe. Hartseer en pyn mag ons geduld en
ons geloof toets, maar die helderheid van die teenwoordigheid van die
Onsigbare is met ons en ons moet die eie-ek agter Jesus verberg.
Bemoedig die kerk, bring hulle voor God in gebed. Sê aan hulle dat wanneer
hulle voel dat hulle gesondig het, en nie kan bid nie, is dit juis dan die tyd
om te bid. Baie voel verneder deur hulle mislukkings, dat hulle deur die
vyand oorwin is in plaas daarvan dat hulle oorwin.

Wêreldsheid,

selfsugtigheid en vleeslikheid het hulle verswak en hulle dink dit is van geen
nut om tot God te nader nie, maar hierdie gedagte is een van die vyand se
suggesties. Hulle mag skaam en diep verneder wees, maar hulle moet bid en
glo. Soos hulle hul sondes bely, sal Hy wat getrou en regverdig is hulle hul
sondes vergewe en hulle van alle ongeregtigheid reinig (vgl. 1 Johannes 1:9).
Hoewel die gedagtes in gebed mag dwaal, moenie ontmoedig wees nie, bring
hulle na die troon terug en verlaat nie die troon van genade totdat jy die
oorwinning verkry het nie.
Dink jy dat jou oorwinning van sterk emosie sal getuig?

Nee.

En die

oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. –
1 Johannes 5:4. Die Here ken jou begeerte, deur geloof bly naby Hom en
verwag om die Heilige Gees te ontvang.
Die bediening van die Heilige Gees is om ons geestelike oefeninge te beheer.
Die Vader het Sy Seun vir ons gegee dat deur die Seun die Heilige Gees na
ons kan kom en ons na die Vader lei. Deur Goddelike bemiddeling het ons
die gees van intersessie, waardeur ons by God kan pleit soos ‘n man by sy
vriend pleit. – Signs of the Times, 3 Okt. 1892.
84. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 351.
**********
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85. ELKE OORWINNING MAAK DIE VOLGENDE
MAKLIKER

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir
ons liefhet. – Rom. 8:37.

Die werk is voor jou om die oorblywende deel van jou lewe deur hervorming
en veredeling van die karakter te verbeter. ‘n Nuwe lewe begin in die siel
wat vernuwe is. Christus is die inwonende Verlosser. Dit wat as moeilik
beskou was om prys te gee moet oorgegee word.

Die dominerende,

baasspelerige woorde moet ongesê bly, dan sal ‘n kosbare oorwinning behaal
word.
Ware geluk sal die resultaat van elke selfverloëning, elke kruisiging van die
eie-ek wees. Een oorwinning behaal, die volgende een word makliker behaal.
As Moses die geleenthede en die voorregte, wat God hom geskenk het,
onbenut laat verbygaan het, sou hy die lig van die hemel verontagsaam het
en sou hy ‘n teleurgestelde, miserabele man wees. Sonde is van benede en
wanneer daaraan toegegee word, is Satan in die siel vasgelê om daar die
vure van die hel te laat ontvlam. God het nie Sy wet gegee om die verlossing
van siele te verhoed nie, maar Hy wil dat almal gered word. Die mens het
lig en geleenthede en as hy dit wil aangryp, kan hy oorwin. Jy kan deur jou
lewe die krag van die genade van God om te oorwin tentoonstel.
Satan probeer om sy troon in die sieletempel op te rig. Wanneer hy regeer
maak hy homself hoorbaar en voelbaar in ontstoke drifte, in woorde van
bitterheid wat bedroef en seermaak, maar soos lig geen verbondenheid met
duisternis en Christus geen eenheid met Belial het nie, moet die mens
volkome vir die een of die ander wees. Deur aan gemaksug, gierigheid,
misleiding, bedrog of enige soort sonde toe te gee, bevorder hy die
beginsels van Satan in sy siel en sluit die deur van die hemel na homself toe.
As gevolg van sonde was Satan uit die hemel gewerp en geen mens, wat aan
sonde toegee en dit aanwakker of aanmoedig, kan hemel toe gaan nie, want
dan sou Satan weer ‘n vastrapplek daar hê.
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Wanneer ‘n mens dag na dag ernstig betrokke is in die oorwinning van
gebreke in sy karakter, koester hy Christus in sy sieletempel; die lig van
Christus is in hom. Onder die helder strale van Christus se gelaat word sy
hele wese opgehef en veredel. – Testimonies for the Church, vol. 4,
pp. 345, 346.
85. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 354.
**********

86. OORWINNING DEUR CHRISTUS

Aangesien

hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook

net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur Sy dood

dié een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig en om
hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was te
bevry. – Hebreërs 2: 14,15.
Die val van die mens het die hemel met hartseer vervul en die hart van Jesus
was met oneindige medelye ontroer vir die verloregaande wêreld, die ras
wat tot ‘n val gebring was. Hy het die mens aanskou wat in sonde en ellende
gedompel was en geweet dat die mens nie die morele krag het om in sy eie
belang die krag van sy altyd-waaksame-vyand te oorwin nie. In Goddelike
liefde en jammerte het Hy na die aarde gekom om ons stryd vir ons te voer,
want Hy alleen kan die teenstander oorwin. Hy het gekom om die mens met
God te versoen, om Goddelike sterkte aan die berouvolle siel te skenk en
van die krip tot Golgota die pad te stap wat die mens sou stap. Om met
elke tree aan die mens ‘n perfekte voorbeeld te gee van wat hy moet doen.
Om in Sy karakter uit te beeld wat die mensdom kan word wanneer hulle
met die godheid versoen is.
Maar baie sê dat Jesus nie soos ons was nie, dat Hy nie soos ons in die
wêreld was nie, dat Hy Goddelik was en daarom kan ons nie oorwin soos Hy
oorwin het nie. Maar dit is nie waar nie. Dit is duidelik dat dit vir Hom
nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham....
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Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek
word. – Hebreërs 2:16-18. Christus ken die sondaar se beproewinge; Hy
ken sy versoekings. Hy het ons natuur [geaardheid] op Homself aangeneem;
Hy was in alle opsigte soos ons versoek. Hy het geween, Hy was verag en
deur die mense verstoot, ‘n man van lyding wat pyn geken het
(vgl. Jesaja 53:3).
As ‘n mens het Hy op die aarde geleef. As ‘n mens het Hy na die hemel
opgevaar. As ‘n mens is Hy die plaasvervanger van die mensdom. As ‘n mens
lewe Hy om vir ons intersessie te doen.

As ‘n mens sal Hy weer met

koninklike krag en heerlikheid kom om hulle wat Hom liefhet te ontvang en
vir wie Hy nou ‘n plek voorberei. Ons moet juig en dankie sê dat God ‘n dag
bepaal waarop Hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur ‘n Man
wat Hy uitgekies het. – Handelinge 17:31.
86. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 368.
**********

87. OORWINNING VERSEKER

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê.

In die wêreld

sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld

oorwin. – Johannes 16:33.
Terwyl ons op die aarde is, sal ons nie konflikte en versoekings vryspring
nie, maar in elke storm het ons ‘n vaste skuilplek. Jesus het vir ons gesê:
In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, Ek het die
wêreld oorwin. – Johannes 16:33. Die magte van Satan word teen ons
opgestel en ons sal ‘n ywerige vyand moet teëkom, maar as ons aandag gee
aan die vermaning van Christus sal ons veilig wees: Waak en bid, dat julle
nie in versoeking kom nie. – Mattheüs 26:41. Daar is vyande wat weer=
staan en oorwin moet word, maar Jesus is aan ons sy, gereed om ons vir elke
aanval te versterk. Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het,
naamlik ons geloof. – 1 Johannes 5:4.
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Geloof sien Jesus as ons middelaar staande aan die regterhand van God.
Geloof aanskou die herehuise wat Jesus vir ons gaan voorberei het. Geloof
sien die kleed en die kroon wat vir die oorwinnaar voorberei is. Geloof hoor
die lied van die verloste en bring ewige heerlikheid naby. Ons moet in
liefdevolle gehoorsaamheid naby Jesus wees as ons die Koning in Sy prag wil
sien.
Daar is vrede deur te glo en blydskap in die Heilige Gees. Glo! Glo! My siel
roep uit, Glo! Rus in God. Hy is in staat om dit te bewaar wat jy aan Hom
toevertrou het en jy sal meer as ‘n oorwinnaar wees deur Hom wat jou
liefhet.
Maar onthou dat elkeen wat die bruilofskleed sal aanhê uit die groot
verdrukking moet kom. Die kragtige opwelling van versoeking sal oor almal
kom. Maar die lang nag van waak, van sukkel, van ontbering is amper verby.
Christus kom binnekort. Maak gereed! Die engele van God probeer om jou
van aardse goed weg te trek. Laat hulle nie tevergeefs arbei nie. Geloof,
lewende geloof, is wat jy nodig het; geloof wat deur liefde werk en die siel
reinig. Onthou Golgota en die geweldige, die oneindige offer daar vir die
mens gemaak. Jesus nooi jou om na Hom toe te kom, net soos jy is, en maak
Hom jou sterkte en jou ewige vriend. – Review and Herald, 17 April 1894.
87. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 371.
**********

88. DIE KERK SEËVIEREND

Kyk, Hy kom met die wolke en al die mense sal Hom sien, ook hulle
wat Hom deurboor het; en al die volke van die aarde sal oor Hom

in selfverwyt klaag. Ja, dit is seker! “Ek is die Alfa en die Omega”,
sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. –
Openbaring 1:7,8.
God se weg is om die dag van klein dinge die begin van die oorwinning van die
waarheid en geregtigheid te maak.

Om hierdie rede hoef niemand in
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ekstase te wees oor ‘n voorspoedige begin of teneergedruk deur skynbare
swakheid nie. God is vir Sy volk rykdom, volheid en krag. Sy planne vir Sy
uitverkore volk is, soos die ewige berge, stewig en onbeweegbaar. Onthou
dat menslike krag nie die kerk van God opgerig het nie, ook kon menslike
krag dit nie vernietig nie. Van eeu tot eeu is die Heilige Gees ‘n oorvloeiende
fontein van lewe.... Daar is oorwinning vir almal wat wettiglik probeer, in
perfekte harmonie met God se wet. Hulle sal oor alle opposisie seëvier.
Soos hulle God se werk vorentoe neem in die aangesig van al die vyande, sal
aan hulle die beskerming van engele gegee word.
Christus het Homself verbind om almal te help wat by Sy weermag aansluit,
om met Hom saam te werk om te veg teen sigbare en onsigbare vyande. Hy
het beloof dat hulle almal mede-erfgename met Hom van ‘n onsterflike
erfenis sal wees, dat hulle as konings en priesters voor God sal regeer.
Diegene wat gewillig is om in hierdie lewe te deel in die vernedering van die
Verlosser, sal met Hom in Sy heerlikheid deel. Diegene wat kies om leed en
smart en beproewing met die volk van God te ly eerder as om die plesier en
genietinge van sonde vir ‘n tyd te geniet, sal ‘n plek met Christus op Sy troon
gegee word.
Hou vas aan die Woord van lewe. Die storm van opposisie sal homself deur
sy eie woede verteer. Die lawaai sal ophou. Neem die Meester se werk
moedig en opgewek voorwaarts.

Die Vader daarbo, wat oor Sy

uitverkorenes met die teerste besorgdheid waak, sal die pogings seën wat
in Sy Naam gemaak word. Sy werk sal nooit ophou tot die voltooiing daarvan
te midde van die oorwinningskreet: “Genade, genade daartoe” nie. – Signs of

the Times, 14 Nov. 1900.
88. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 372.
**********
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89. ERFGENAME VAN DIE KONING

Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry en Ek sal sy God
wees en hy sal My seun wees. – Openbaring 21:7.

Moenie ontmoedig wees nie; moenie lafhartig wees nie.

Alhoewel jy

versoekings mag hê; alhoewel jy omring mag wees deur die geslepe vyand;
nogtans, as jy die vrees van die Here voor oë het, sal engele wat in sterkte
oortref, gestuur word om jou te help en jy kan die magte van die duisternis
se tier wees. Jesus lewe. Hy het gesterf om ‘n uitkoms vir die gevalle ras
te bewerkstellig en Hy lewe vandag om vir ons intersessie te doen sodat ons
tot Sy eie regterhand verhoog mag word. Hoop op God. Die wêreld reis op
die breë weg en soos jy op die smal weg voortreis en owerhede en magte
het om mee te worstel en die opposisie van vyande teëkom, onthou dat daar
vir jou voorsiening gemaak was. Hulp kom van Een wat magtig is en deur
Hom kan jy oorwin.
Kom uit onder hulle en wees afgesonder, sê God, en ek sal julle aanneem en
julle sal seuns en dogters vir die Here wees (vgl. 2 Korinthiërs 6:17,18).
Wat ‘n belofte is dit! Dit is ‘n waarborg aan julle dat julle lede van die
koninklike familie, erfgename van die hemelse koninkryk is. As ‘n persoon
vereer word deur of verbind word met enige aardse koning, wat sê die
dagblaaie van die dag en wek so die jaloesie van diegene wat dink dat hulle
nie so bevoorreg is nie. Maar hier is Een wat koning oor almal is, die Koning
van die heelal, die Skepper van elke goeie ding en Hy sê vir ons: Ek sal julle
My seuns en dogters maak. Ek sal julle met Myself verenig; julle sal lede
van die koninklike familie en kinders van die hemelse Koning wees.
Paulus sê: Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan
reinig

van

alles

wat

liggaam

en

gees

verontreinig

en

ons

in

gehoorsaamheid aan God volkome aan Hom toewy. – 2 Korinthiërs 7:1.
Hoekom sal ons dit nie doen nie, wanneer ons so ‘n lokmiddel en dryfveer
het, die voorreg om kinders van die Allerhoogste te word, die voorreg om
die God van die hemel ons Vader te noem? – Review and Herald, 31 Mei 1870.
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89. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 373.
**********

TEMA

13 – GEBASEER OP DIE TIEN DAE VAN DIE

GEBEDSTEMAS
90. DIE GROOTSTE BEHOEFTE

Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter
kan wees as sneeu. – Psalm 51:9.

‘n Herlewing van ware Godvresendheid onder ons is die grootste en
dringendste van al ons behoeftes. Om dit te soek moet ons eerste taak
wees. Daar moet ernstige pogings wees om die seën van die Here te verkry,
nie omdat God nie gewillig is om Sy seëning aan ons te skenk nie, maar omdat
ons nie voorbereid is om dit te ontvang nie. Ons hemelse Vader is gewilliger
om Sy Heilige Gees te gee aan hulle wat Hom vra as aardse ouers wat goeie
geskenke aan hulle kinders gee (vgl. Lukas 11:13). Maar dit is ons werk, deur
belydenis, vernedering, berou en ernstige gebed, om die voorwaardes te
vervul waarop God beloof het om aan ons Sy seën te skenk.
‘n Herlewing kan slegs in antwoord op gebed verwag word. Terwyl die mense
so behoeftig aan God se Heilige Gees is, kan hulle die prediking of
verkondiging van die Woord nie waardeer nie, maar wanneer die Gees se
krag hulle harte aanraak, dan sal die preke wat gegee was nie sonder effek
wees nie. Gelei deur die leringe van God se Woord, met die manifestasie
van Sy Gees, in die beoefening van gesonde oordeel, sal hulle wat ons
byeenkomste bywoon ‘n kosbare ervaring verkry en terug by die huis sal
hulle gereed wees om ‘n gesonde invloed uit te oefen.
Die ou vaandeldraers weet wat dit is om met God in gebed te worstel en om
die uitstorting van Sy Gees te geniet. Maar dit is besig om van die toneel
te verdwyn en wie sal na vore kom om hulle plekke te vul? Wat van die
opkomende geslag? Is hulle tot God bekeer? Is ons bewus van die werk
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wat in die hemelse heiligdom aan die gang is, of wag ons vir een of ander
meeslepende of oortuigende krag om in die kerk te kom voordat ons sal
wakker word? Hoop ons om die hele kerk herlewe te sien? Daardie dag sal
nooit aanbreek nie.
Daar is persone in die kerk wat nie bekeer is nie en wat nie in ernstige,
seëvierende gebed sal verenig nie.
toetree.

Ons moet individueel tot die werk

Ons moet meer bid en minder praat. – Review and Herald,

22 Maart 1887.
Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 384.

90.

**********

91. GELOOF WAT WERK

E n wat moet ek nog meer sê?

Die tyd ontbreek my om te vertel van

Gideon, Barak, Simson en Jefta, van Dawid, Samuel en die profete.

Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God
gehandhaaf en verkry wat God beloof het; hulle het leeus se bekke
toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom; hulle het in
swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leërs van
vreemdes op die vlug gejaag. – Hebreërs 11:32-34.
Geloof is om God te vertrou – om te glo dat Hy ons liefhet en die beste weet
wat tot ons voordeel is. Dus, in plaas van ons eie, lei dit ons om Sy weg te
kies. In die plek van ons onkunde, aanvaar ons Sy wysheid; in die plek van
ons swakheid, Sy sterkte; in die plek van ons sondigheid, Sy geregtigheid.
Ons lewens, onsself, is alreeds Syne; geloof erken Sy eienaarskap en
aanvaar Sy seëninge. Waarheid, opregtheid, reinheid is as geheime van die
lewe se sukses uitgewys. Dit is geloof wat ons in besit van hierdie beginsels
plaas.
Elke goeie aansporing of begeerte is die gawe van God; geloof ontvang van
God die lewe wat net ware groei en doeltreffendheid of bekwaamheid kan
voortbring.
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Hoe om geloof te beoefen moet baie duidelik gemaak word.

Met elke

belofte van God is daar voorwaardes. As ons gewillig is om Sy wil te doen,
is al Sy sterkte ons s’n. Watter gawe Hy ook al beloof, is in die belofte
self. Die saad is in die Woord van God. – Lukas 8:11. So seker as wat
twee maal twee vier is, so seker is die gawe van God in Sy belofte. As ons
die belofte aanvaar, het ons die gawe.
Geloof wat ons in staat stel om God se gawes te aanvaar is op sigself ‘n gawe,
waarvan ‘n sekere maat aan elke mens geskenk is. Dit groei soos dit in die
gebruik van die Woord van God beoefen word. Sodat ons geloof versterk
kan word, moet ons dit dikwels in kontak met die Woord bring.
In die bestudering van die Bybel moet die student gelei word om die krag
van God se Woord te sien. In die skepping. Hy het gepraat en dit was
so, Hy het beveel en dit was daar. – Psalm 33:9. Hy wat dinge wat nie
bestaan nie, tot stand bring deur Sy woord. – Romeine 4:17. Wanneer
Hy dinge noem, is hulle daar. – Education, pp. 253-254.
91. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 196.
**********

92. DIE HUIS SKOONGEMAAK

Skep

vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my

standvastig. – Psalm 51:12.

Skep vir my ‘n rein hart.

Dit is om reg te begin, by die fondament van ‘n

Christelike karakter, want uit die hart is die oorspronge van die lewe. As
almal, leraars en lidmate, sou toesien dat hulle harte reg is voor God, sou
ons baie groter resultate sien van die arbeid wat ingespan is.

Hoe

belangriker en verantwoordeliker jy is, hoe groter die behoefte dat jou
hart rein is. Wanneer die benodigde genade voorsien is, sal die krag van die
Heilige Gees werk met elke poging wat jy in hierdie rigting aanwend.
[Goddelike genade is die krag van God tot gelowiges se beskikking gestel,
sodat God se plan of doel in hulle lewens verwesenlik kan word.]
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As elke kind van God Hom ernstig en volhardend sou soek, sou daar ‘n groter
groei in genade wees. Onenigheid en verdeeldheid sou ophou; gelowiges sou
een van hart en verstand wees; en reinheid en liefde sou in die kerk die
oorhand kry. Deur aanskoue word ons verander. Hoe meer jy die karakter
van Christus oorpeins, hoe meer sal jy met Sy beeld ooreenstem. Kom na
Jesus net soos jy is en Hy sal jou ontvang en ‘n nuwe lied in jou mond sit,
selfs lofprysing tot God.
Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem
nie! – Psalm 51:11. Berou, sowel as vergifnis, is die gawe van God deur
Christus. Dit is deur die invloed van die Heilige Gees dat ons van sonde
oortuig word en ons behoefte aan vergifnis voel. Niemand behalwe die
berouvolle is vergewe nie, maar dit is die genade van die Here wat die hart
berouvol maak. Hy is met al ons swakhede en krankhede bekend en Hy sal
ons help. Hy sal die gebed van geloof verhoor, maar die opregtheid van
gebed kan slegs bewys word deur ons pogings om onsself in harmonie te
bring met die groot morele standaard, wat elke mens se karakter sal toets.
Ons moet ons harte vir die invloed van die Gees open en om Sy veranderende
krag te ervaar. Die rede hoekom jy nie meer van die saligmakende hulp van
God ontvang nie, is omdat die kommunikasiekanaal tussen die Hemel en jou
eie siel deur wêreldsheid, liefde om te spog en die begeerte na heerskappy
of om die oorhand te hê verstop of belemmer is. Terwyl sommige meer en
meer met die wêreld se gewoontes en gebruike en beginsels ooreenstem,
moet ons ons lewens na die Goddelike model vorm. Ons God wat Sy verbond
onderhou, sal in ons die vreugdes van Sy verlossing herstel en ons deur Sy
Gees ondersteun. – Review and Herald, 24 Junie 1884.
92. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 56.
**********
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93. MAAK DIE KRUIK LEEG

Sorg

dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike

kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense.

Tree

onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe
uit te dra. – Filippense 2:15.
Transformasie van karakter moet die getuienis aan die wêreld van die
inwonende liefde van Christus wees. Die Here verwag van Sy volk om te
toon dat die verlossende krag van genade op die onvolmaakte karakter kan
inwerk en veroorsaak dat dit in eweredige en oorvloedige vrugbaarheid
ontwikkel.
Maar sodat ons God se doel kan vervul, is daar ‘n voorbereidingswerk om te
doen. Die Here versoek ons om ons harte van die selfsugtigheid, wat die
wortel van vervreemding is, leeg te maak. Hy verlang om Sy Heilige Gees in
‘n groot maat op ons uit te giet en Hy versoek ons om die weg deur
selfverloëning skoon te maak. Wanneer die eie-ek aan God oorgegee is, sal
ons oë geopen word om die struikelblokke te sien wat ons onchristelikheid
in die pad van andere geplaas het. Dit alles vra God ons om te verwyder.
Hy sê: Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat
julle gesond kan word. – Jakobus 5:16. Dan kan ons die versekering hê wat
Dawid gehad het toe hy, na die belydenis van sy sonde, gebid het: Laat my
weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U
weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van ‘n mens
verwag; dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. – Psalm 61:12,13.
Wanneer die genade van God binne-in ons regeer, sal die siel omring wees
met ‘n atmosfeer van geloof en moed en Christelike liefde, ‘n atmosfeer wat
verkwikkend en verfrissend is vir die geestelike lewe van almal wat dit
inasem....... Elkeen wat ‘n deelnemer aan God se vergewende liefde is, elkeen
wat deur die Gees van God verlig is en tot die waarheid bekeer is, sal besef
dat Hy vir hierdie kosbare seëninge hy aan elke siel met wie hy in kontak
kom iets verskuldig is. Diegene wat nederig van hart is, sal die Here gebruik
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om siele te bereik wat die geordende leraars nie kan bereik nie. Hulle sal
geïnspireer word om woorde te spreek wat die reddende genade van God
openbaar. – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 43.
93. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 292.
**********

94. EENHEID

Ek

bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle

woorde tot geloof in My sal kom.

Ek bid dat hulle almal een mag

wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in ons mag
wees,

sodat

die

wêreld

kan

glo

dat

U

My

gestuur

het.

–

Johannes 17:20,21.
Harmonie en eenheid wat onder mense van verskillende geaardhede
bestaan, is die sterkste getuienis wat gelewer kan word dat God Sy Seun
na die wêreld gestuur het om sondaars te red. Dit is ons voorreg om hierdie
getuienis uit te dra. Maar sodat ons dit kan doen, moet ons onsself onder
Christus se banier plaas. Ons karakters moet in harmonie met Sy karakter
gevorm word, ons wil moet aan Sy wil oorgegee word. Dan sal ons sonder
botsende planne of menings saamwerk.
Klein verskille, waarop nadruk gelê word, lei tot aksies wat Christelike
kameraadskap vernietig.

Laat ons nie die vyand aldus toelaat om die

voordeel oor ons te behaal nie. Laat ons aanhou om nader na God en na
mekaar te beweeg. Dan sal ons wees soos bome van geregtigheid, deur die
Here geplant en deur die rivier van die lewe natgemaak. En hoe vrugbaar
[vrugdraend] sal ons wees!

Christus het gesê:

My Vader word juis

daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra. – Johannes 15:8.
Die hart van die Verlosser is op Sy volgelinge gerig, om al God se oogmerke
in hulle hoogte en diepte te vervul. Hulle moet in Hom een wees, selfs al is
hulle oor die aarde versprei. Maar God kan hulle nie een in Christus maak
nie, tensy hulle gewillig is om hulle eie weë vir Sy weë prys te gee.
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Wanneer Christus se gebed ten volle geglo word, wanneer die opdrag in die
daaglikse lewe van God se volk gehoorsaam word, sal eenheid van optrede in
ons geledere gesien word. Broeder sal aan broeder gebonde wees deur die
goue bande van die liefde van Christus. Slegs die Gees van God kan hierdie
eenheid teweegbring. Hy wat Homself toegewy het, kan Sy dissipels toewy.
Met Hom verenig, sal hulle met mekaar in die allerheiligste geloof verenig
wees. Wanneer ons na hierdie eenheid strewe soos God begeer ons daarna
moet strewe, sal dit gebeur. – Testimonies for the Church, vol. 8,
pp. 242-243.
94. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 86.
**********

95. DIE EIE-EK GEKRUISIG

Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe
nie, maar Christus wat in my lewe.

Die lewe wat ek nou nog hier

lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat Sy liefde vir my
bewys het deur Sy lewe vir my af te lê. – Galasiërs 2:20.
Ons moet openhartig, eerlik en ernstig die vraag oordink: Het ek myself
voor

God

verootmoedig,

sodat

die

Heilige

Gees

deur

my

met

transformerende krag kan werk? As kinders van God, is dit ons voorreg dat
Sy Gees deur ons kan werk. Wanneer die eie-ek gekruisig is, neem die
Heilige Gees diegene met ‘n gebroke hart en maak hulle kruike tot Sy eer.
Hulle is in Sy hande soos klei in die hande van die pottebakker. Jesus
Christus sal sulke manne en vroue superieur in verstandelike, fisieke en
morele krag maak. Die genade van die Gees sal stewigheid en egtheid aan
die karakter gee. Hulle sal ‘n invloed ten goede uitoefen, omdat Christus in
die siel inwoon.
Tensy hierdie veranderende krag deur ons kerke gaan, tensy die herlewing
van die Gees van God sal kom, sal al hulle belydenis nooit die lidmate van die
kerk Christene maak nie. Daar is sondaars in Sion wat hulle sondes, wat as
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kosbare skatte gekoester is, moet bely. Totdat hierdie sondes besef en
van die siel weggewerp word, totdat elke onvolmaakte, verkeerde, lelike en
afstootlike eienskap van die karakter deur die Gees se invloed verander is,
kan God Hom nie in krag openbaar nie. Daar is meer hoop vir die openlike
sondaar as vir die kamma regverdige wat nie rein, heilig en onbesoedel is
nie.....
Wie is gewillig om homself onder hande te neem? Wie is gewillig om sy
vinger op sy gekoesterde afgode van sonde te lê en Christus toe te laat om
Sy tempel te reinig deur die kopers en verkopers uit te werp? Wie is
gewillig om Jesus toe te laat om die siel binne te kom en dit van alles te
reinig wat besoedel of besmet is?

Die standaard is:

Wees julle dan

volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. – Mattheüs 5:48. God doen
‘n beroep op mans en vrouens om hulle harte van die eie-ek leeg te maak.
Dan kan Sy Gees vrye toegang vind. Hou op om die werk self te doen. Vra
God om in en deur jou te werk totdat die woorde van die apostel joune word:
Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. – Galasiërs 2:20. –

Manuscript Releases, vol. 1, pp. 366-367.
95. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 51.
**********

96. SAGMOEDIGHEID

Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl
julle mekaar in liefde verdra. – Efesiërs 4:2.

Ek nooi jou om die man van Golgota te aanskou. Kyk na Hom wie se hoof met
‘n doringkroon gekroon was, wat die kruis van skande gedra het, wat tree
vir tree die pad van vernedering gestap het. Kyk na Hom wat ‘n man van
smarte was en bekend met krankheid, wat deur die mense verag en verwerp
was. Hy het óns lyding op Hom geneem, óns siektes het Hy gedra. –
Jesaja 53:4, Oor óns oortredings is Hy deurboor, oor óns sondes is Hy
verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op Hom, deur
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sy wonde het daar vir ons genesing gekom (vers 5). Aanskou Golgota
totdat jou hart smelt by die wonderbare liefde van die Seun van God. Hy
het alles gedoen, sodat die gevalle mens veredel en gereinig kan word.
En sal ons Hom nie bely nie? Sal die godsdiens van Christus die ontvanger
verneder? Nee, dit sal geen vernedering wees om in die voetspore van die
Man van Golgota te volg nie. Dag na dag moet ons aan die voete van Jesus
sit en van Hom leer, sodat in ons gesprekke, ons gedrag, ons klere en in al
ons sake die feit openbaar dat Jesus oor ons heers en regeer. God roep
ons om in ‘n pad te wandel wat vir die vrygekooptes van die Here gebou is;
ons moet nie in die wêreld wandel nie. Ons moet alles aan die Here oorgee
en Christus voor die mense bely.
Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën
voor my Vader wat in die hemele is. – Mattheüs 10:33. Watter reg het
ons om te bely dat ons Christene is en tog die Here in ons lewe en dade
verloën [verraai]? Hy wat nie sy kruis opneem en My volg nie, is nie
werd om aan My te behoort nie.

Hy wat sy lewe wil behou, sal dit

verloor en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind (verse
38 en 39).

Dag na dag moet ons onsself verloën [jou eie verlangens

onderdruk], om die kruis te verhoog en in die voetspore van die Meester te
volg.
O, dat die doop van die Heilige Gees op jou mag kom, sodat jy met die Gees
van God vervul kan word! Dan sal jy dag na dag meer en meer na die beeld
[karakter] van Christus verander word en in elke daad van jou lewe sou die
vraag wees: “Sal dit my Meester verheerlik?” Deur die geduldige
voortsetting hiervan, sal jy die gawe van onsterflikheid ontvang. – Review

and Herald,

10 Mei 1892.

96. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 78.
**********
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97. IN SAMEWERKING MET DIE GEES

My

geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was.

Des te meer moet julle gehoorsaam wees noudat ek nie daar is nie.
Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste
mense te lewe. – Filippense 2:12.
Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby,
die nuwe het gekom. – 2 Korinthiërs 5:17. Niks behalwe Goddelike krag
kan die mens se hart herskep en siele vul met die liefde van Christus, wat
altyd met liefde vir diegene geopenbaar sal word vir wie Hy gesterf het.
Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Wanneer ‘n mens tot God bekeer is, is ‘n nuwe morele voorliefde voorsien,
‘n nuwe motiveringskrag is gegee en hy het die dinge lief wat God liefhet,
want sy lewe is gebonde deur die goue ketting van die onveranderlike
beloftes aan die lewe van Jesus.

Liefde, blydskap, vrede en die

onuitspreekbare dankbaarheid sal die siel deurtrek en die taal van hom wat
geseën is, sal wees: U goedheid het my groot gemaak. – Psalm 18:36.
Maar hulle wat wag om ‘n toweragtige verandering in hulle karakters te
ervaar sonder ‘n vasberade poging van hulle kant om sonde te oorwin, sal
teleurgestel word. Ons het geen rede om te vrees, terwyl ons na Jesus kyk
nie; geen rede om te twyfel, dat Hy in staat is om tot die uiterste te red
almal wat na Hom toe kom nie, maar ons kan voortdurend vrees dat ons ou
natuur weer die oorhand sal kry, dat die vyand een of ander lokval sal bedink
waardeur ons weer sy gevangenes sal word.
Ons moet ons met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te
lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te
voer (vgl. Filippense 2:13). Met ons beperkte vermoëns moet ons so heilig
in ons werkkring en omgewing wees soos God heilig is in Sy sfeer. Na die
omvang van ons vermoë, moet ons die waarheid en liefde en uitnemendheid
van die Goddelike karakter openbaar. Soos was die afdruk van die seël
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vaslê, so moet die siel die afdruk of stempel van die Gees van God vaslê en
die beeld van Christus behou.
Ons moet daagliks in geestelike lieflikheid groei. Ons sal dikwels in ons
pogings misluk om die Goddelike Patroon na te volg. Ons sal dikwels moet
kniel om aan die voete van Jesus te wees as gevolg van ons tekortkominge
en foute, maar ons moet nie ontmoedig word nie. Ons moet vuriger bid,
meer ten volle vertrou om weer met meer standvastigheid te groei na die
ewebeeld van ons Here. – Selected Messages, boek 1, pp. 336-337.
97. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 64.
**********

98. DANKBAARHEID

Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus
Jesus van julle verwag. – 1 Thessalonisense 5:18.

Daar is baie onnodige bekommernisse oor dinge waaraan ons niks kan doen
nie. Die Here wil dat Sy kinders hulle vertroue ten volle in Hom moet stel.
Ons Here is ‘n regverdige God.

Sy kinders moet Sy goedheid en Sy

regverdigheid in die groot en die klein dinge in die lewe herken. Diegene
wat die gees van bekommernis en kla vertroetel, weier om Sy hand wat lei
te erken. Onnodige vrees is ‘n dom ding en dit verhinder ons om in ‘n opregte
toestand voor God te staan.
Wanneer die Heilige Gees die siel binnekom, sal daar geen begeerte wees
om te kla en te murmureer, omdat ons nie alles het wat ons wil hê nie. Ons
sal God eerder uit ‘n dankbare hart bedank vir die seëninge wat ons het.
Daar is ‘n groot behoefte aan groter dankbaarheid onder ons mense vandag
en totdat hulle hierdie gees het, sal hulle onvoorbereid wees vir ‘n plek in
die koninkryk van die hemel. Daar is ‘n groot werk vir elkeen van ons om te
doen.

Ons begryp maar min van wat God begeer om deur ons te

bewerkstellig. Ons moet probeer om van die uitgestrektheid of omvang van
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Sy planne bewus te wees en voordeel te trek uit elke les wat Hy probeer,
en steeds probeer om ons te leer.
‘n Groot hoeveelheid kwaad word in ons eie harte en verstande bewerkstellig
wanneer ons probeer om ons eie pad te loop strydig met die wet van
vriendelikheid en goedheid. Dit is hier waar baie misluk. Ons kweek nie ‘n
gesindheid van vriendelikheid en goedheid nie, ons wil alles op ‘n maklike
manier verkry. Maar die vraag van die grootste belangrikheid vir elkeen van
ons moet wees: Nie hoe ons ons eie planne teen die planne van andere kan
uitvoer nie, maar hoe kan ons die krag hê om elke dag vir Christus te lewe.
Christus het na die aarde toe gekom om Sy lewe te gee, sodat ons ewige
verlossing kan hê. Hy wil elkeen van ons omring met die atmosfeer van die
hemel, sodat ons aan die wêreld ‘n voorbeeld kan wys wat die godsdiens van
Christus sal eer. – Loma Linda Messages, p. 602.
Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p.84.
**********

99. GETUIES VIR DIE KRUIS

Julle is getuies van hierdie dinge.
beloof het, vir julle stuur.

En Ek sal die gawe wat my Vader

Maar julle moet in die stad bly totdat

julle met die krag van bo toegerus is. – Lukas 24:48,49.
Na die uitstorting van die Heilige Gees het die dissipels, geklee met
Goddelike prag en skoonheid, as getuies uitgegaan om die wonderlike storie
van die krip en die kruis te vertel. Hulle was nederige manne, maar het met
die waarheid voorwaarts gegaan. Na die dood van hulle Here, was hulle ‘n
hulpelose, teleurgestelde, ontmoedigde geselskap – soos skape sonder ‘n
herder; maar nou het hulle as getuies vir die waarheid uitgegaan, met geen
wapens as die Woord en Gees van God nie, om oor al die opposisie te
triomfeer. Hulle Verlosser was verwerp en veroordeel en aan die onterende
kruis gespyker.

Die Joodse priesters en regeerders het in veragting

verklaar: Ander het Hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is
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mos die koning van Israel! Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal
in hom glo. – Mattheüs 27:42.
Maar daardie kruis, daardie voorwerp van skande en marteling, het hoop en
verlossing na die wêreld gebring.

Die gelowiges het herenig; hulle

hooploosheid en bewuste hulpeloosheid is opsygesit.

Hulle karakters is

verander en in die bande van Christelike liefde verenig. Alhoewel sonder
rykdom, deur die wêreld as gewone vissermanne gereken, was hulle deur die
Heilige Gees getuies vir Christus gemaak. Sonder aardse eer en erkenning,
was hulle hero’s van geloof. Van hulle lippe het die woorde van Goddelike
welsprekendheid en krag gekom wat die wêreld geskud het.
Die derde, vierde en vyfde hoofstukke van Handelinge gee ‘n verslag van
hoe hulle getuig het. Diegene wat die Verlosser verwerp en gekruisig het,
het verwag dat Sy dissipels ontmoedig; koponderstebo en gereed om hulle
Here te verwerp sou wees. Met verbasing het hulle die helder, duidelike
getuienis gehoor wat onder die krag van die Heilige Gees gelewer was. Die
woorde en werke van die dissipels verteenwoordig die woorde en werke van
hulle Leermeester en almal wat hulle gehoor het, het gesê: Hulle is deur
Jesus onderrig, hulle praat soos Hy gepraat het.

Die apostels het

kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die
genade van God was groot oor hulle almal. – Handelinge 4:33. –

Ellen White 1888 Materials, p. 1543.
99. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 165.
**********

100. EINDELIK OORWINNEND

Nog net ‘n kort, kort tydjie en Hy wat kom, sal kom en nie talm nie.

En wie deur My vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe; maar as hy

terugdeins, het Ek aan hom niks meer nie. – Hebreërs 10:37,38.
Medepelgrims, ons is steeds midde-in die skaduwee en verwarring van
aardse aktiwiteite, maar binnekort sal ons Verlosser verskyn om bevryding
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en rus te bring. Laat ons deur geloof die geseënde hiernamaals aanskou
soos deur die hand van God geskilder. Hy wat vir die sondes van die wêreld
gesterf het, is besig om die hekke van die Paradys vir almal wat in Hom glo
wyd oop te maak. Binnekort sal die stryd verby wees en die oorwinning
behaal. Binnekort sal ons Hom sien in wie ons verwagtinge van ‘n ewige lewe
gesentreer is. In Sy teenwoordigheid sal die beproewinge en lyding van
hierdie lewe soos nietigheid lyk. Aan die vorige dinge sal nie gedink word
en hulle sal in die hart nie opkom nie. – Jesaja 65:17.

Julle

geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie: dit hou groot beloning in.
Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang
wat Hy beloof het. Nog net ‘n kort, kort tydjie en Hy wat kom, sal kom
en nie talm nie. – Hebreërs 10:35-37.
Kyk op, kyk op en laat jou geloof aanhoudend sterker word. Laat hierdie
geloof jou op die smal weg, wat deur die hekke van die stad na die groot en
grenslose toekoms van heerlikheid wat vir die verlostes is, lei. Wag dan
geduldig, broers, totdat die Here kom.

Let op hoe die boer wag vir

die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat
dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag
en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. –
Jakobus 5:7,8.
Die nasies van die verlostes sal geen ander wet ken as die wet van die hemel
nie. Almal sal ‘n gelukkige, verenigde familie wees, geklee met die klere van
lofprysing en danksegging. Oor die toneel sal die môresterre saam sing en
die seuns en dogters van God sal van blydskap juig, terwyl God en Christus
saam aankondig: Daar sal geen sonde meer wees nie, ook die dood sal daar
nie meer wees nie. – Review and Herald, 1 Julie 1915.
100. Geneem uit Ye Shall Receive Power. – Ellen White, p. 374.
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