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k raai jou aan om van My te koop........... en wit klere, dat jy jou
kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie.
– Openb. 3:18.
Geestelike naaktheid is die resultaat van sonde. Die verlies van hulle kleed
van lig was Adam en Eva se eerste duidelike bewys dat hulle
ongehoorsaamheid aan God ‘n verandering in hulle lewens teweeggebring
het. Onmiddellik het hulle vir hulle naaktheid probeer kompenseer deur
rokke van vyeblare te maak. Hulle kon hulle fisiese naaktheid bedek, maar
kon niks versin om die plek in te neem van die Goddelike geregtigheid [reg
doen en gehoorsaamheid] wat hulle so onbesonne verbeur het nie.
Deur die evangelie bied Christus aan om ons geestelike naaktheid vir altyd
te beëindig deur om ons die kosbare kleed van Sy eie geregtigheid te hang.
Hierdie geregtigheid is nie net ‘n uiterlike bedekking nie, maar ‘n inwewing
van die hoedanighede van Christus se natuur in ons karakter. Deur genade
word Goddelike geregtigheid integraal tot ons diepste wese. Sodoende is
Christus se kleed van fyn linne die regverdige dade van die heiliges. –
Openb. 19:7,8. Nie geregtigheid wat die heiliges genereer, akkumuleer of
menslik kultiveer nie, maar geregtigheid wat aan hulle as ‘n Goddelike gawe
toegeskryf en deelagtig gemaak is.
Dit is die geregtigheid naamlik van
God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo,
want daar is geen onderskeid nie. – Rom. 3:22. Christus sal nie ‘n
geregtigheid aan ons toeskryf wat ons nie in ons lewens ontvang en
geïnkorporeer het nie.
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ie liefde tussen ‘n Christen en sy God is meer as ‘n verhouding of ‘n
kennis. Sommige sê: “Ek het God lief en Hy het my lief en dit is al
wat daar is.” Maar is dit regtig al wat daar is? Jesus sê: As julle
My liefhet, bewaar My gebooie en Hy wat My nie liefhet nie, bewaar
My woorde nie.-Joh. 14:15,24. In sy eerste brief is Johannes selfs meer
uitdruklik: En hieraan weet ons dat ons Hom ken : as ons Sy gebooie bewaar.

Hy wat sê : Ek ken Hom – en Sy gebooie nie bewaar nie – is ‘n leuenaar en in
hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat Sy woord bewaar, in hom het die
liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is.
Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel
het.- 1 Joh. 2:3-6.
In Sy bergpredikasie het Jesus omtrent die ware weg in die koninkryk in
gepraat. Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk

van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele
is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam
geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedrywe en in U Naam baie kragte
gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan
weg van My, julle wat die wet van God oortree. - Matt. 7:21-23. Natuurlik
is wetteloosheid ongehoorsaamheid. Die verstandige mens is die een wat
die woorde van God hoor en dit doen.

Presies watter rol speel gehoorsaamheid in die lewe van ‘n Christen?
Verdien ons gehoorsaamheid vir ons enige meriete in terme van verlossing?
Ons moet verstaan dat ons pogings ons nooit wettiglik vir verlossing kan laat
kwalifiseer nie. Oorwinning word verseker aan hulle gegee wat die krag van
God vir vergifnis en reiniging aanvaar. Alhoewel, gehoorsaamheid is die
uiterlike bewys van ons verlossende verhouding met God. Wanneer ook al
die Israeliete in ‘n regte verhouding met God was, het hulle Hom
gehoorsaam en hulle is geseën. Wanneer hulle ongehoorsaam was, het hulle
hul verbondsverhouding met Hom verbreek en hulle is gestraf. In Moses se
laaste raad aan die kinders van Israel, aangeteken in die boek
Deuteronomium, het hy God se plan vir voorspoed bekend gemaak: As jy
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goed luister na die Here jou God en jy gehoorsaam al Sy gebooie wat
ek jou vandag gee, en jy lewe daarvolgens, sal die Here jou God jou oor
al die nasies van die aarde stel. As jy luister na die Here jou God, sal
al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. -Deut. 28:1,2. Dan
volg ‘n lang lys van beloofde seëninge.
Die twee foute

Die duiwel probeer om die Christen in die een of die ander slaggat weg te
keer in plaas daarvan om hom op die korrekte pad van waarheid te laat loop.
Daar is twee foute waarteen die kinders van God – in besonder hulle wat pas
in Sy genade begin vertrou het – spesiaal moet waak. Die eerste is om na
hulle eie werke te kyk, vertrouende op enigiets wat hulle kan doen om hulle
in harmonie met God te bring. Hy wat probeer om heilig te word deur sy eie
werke in die onderhouding van die wet probeer ‘n onmoontlikheid. Alles wat
die mens sonder Christus kan doen, is met selfsugtigheid en sonde besoedel.
Dit is die genade van Christus alleen, deur geloof, wat ons kan heilig maak.
Die teenoorgestelde, en nie minder gevaarlike fout, is dat geloof in Christus
die mens van die onderhouding van God se wet kwytskeld; dat aangesien ons
deur geloof alleen deelnemers aan die genade van Christus word, het werke
niks met ons verlossing te doen nie.
Maar let hier daarop dat gehoorsaamheid nie ‘n blote uiterlike voldoening is
nie, maar die diens van liefde. Die wet van God is ‘n uitdrukking van Sy ware
natuur, dit is die beliggaming van die groot grondslag van liefde en hieruit
is dit die fondament van Sy regering in die hemel en op die aarde. As ons
harte na die gelykenis van God vernuwe is, as die Goddelike liefde in die siel
ingeplant is, sal die wet van God dan nie in die lewe uitgevoer word nie?
Wanneer die beginsel van liefde in die hart ingeplant is, wanneer die mens
vernuwe is na die karakter van God wat hom geskep het, is die nuwe
verbondsbelofte vervul. Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle
verstand sal Ek dit skrywe. - Heb. 10:16. En as die wet in die hart geskryf
is, sal dit nie die lewe vorm nie? Gehoorsaamheid – die diens en getrouheid
van liefde – is die ware teken van dissipelskap. Daarom sê die Skrif: Want
dit is die liefde tot God, dat ons Sy gebooie bewaar. Hy wat sê: Ek
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ken Hom – en nie Sy gebooie bewaar nie – is ‘n leuenaar en in hom is
die waarheid nie. - 1 Joh. 5:3; 2:4. In plaas daarvan om die mens van
gehoorsaamheid vry te stel is dit geloof, en geloof alleen, wat ons
deelnemers aan die genade van Christus maak, wat ons in staat stel om
gehoorsaamheid te bewys.

Ons verdien nie verlossing deur ons gehoorsaamheid nie; want verlossing is
‘n vrye gawe van God om deur geloof aangeneem te word.
Maar

gehoorsaamheid is die vrug van geloof. Hier is die ware toets: As ons in
Christus bly, as die liefde van God in ons woon, sal ons gevoelens, ons
gedagtes, ons bedoelinge en ons dade met die wil van God in harmonie wees
soos in die voorskrifte van Sy heilige wet uitgedruk.

Dit kan nie veel duideliker as dit gemaak word nie. As ons Jesus liefhet en
Hom uitnooi om in ons te woon, sal dit ‘n natuurlike reaksie wees om Sy wet
lief te hê en Hom te gehoorsaam. Wat nou volg, ontwikkel hierdie gedagte
in ‘n versigtige en logiese progressie.
God se gebooie is ontwerp om jou na die lewe se beste te lei. Jy sal Hom
nie gehoorsaam, as jy Hom nie glo en vertrou nie. Jy kan Hom nie glo, as jy
Hom nie liefhet nie. Jy kan Hom nie liefhê, tensy jy Hom ken nie. As jy
Hom egter werklik ken soos Hy Homself aan jou openbaar, sal jy Hom liefhê.
As jy Hom liefhet, sal jy Hom glo en vertrou. As jy Hom glo en vertrou, sal
jy Hom gehoorsaam. God het Sy gebooie gegee, sodat jy in die lewe
voorspoedig kan wees en die lewe ten volle kan leef. As jy Hom liefhet, sal
jy Hom gehoorsaam! As jy Hom nie gehoorsaam nie, het jy Hom nie werklik
lief nie (Joh. 14:24). God is liefde. As gevolg van Sy liefde is Sy wil vir jou
altyd die beste. God is alwetend, daarom is Sy voorskrifte altyd reg.
Dit is meer as ‘n belydenis

Godsdiens [die ewige evangelie] is iets meer as ‘n belydenis, iets diepers as
‘n impulsiewe gevoel. Dit is die doen van God se wil. Sedert die val van Adam
en Eva was daar nog altyd ‘n sentrale verskil tussen die gelowiges en
ongelowiges – die gereddes en die verlorenes: Dit is die kwessie van
gehoorsaamheid. Die wat gehoorsaam, ontvang lewe – oorvloediger – en aan

6

die einde die ewige lewe. Die wat ongehoorsaam is, ontvang die dood – ewige
dood. Om te gehoorsaam of nie te gehoorsaam nie fokus die aandag op die
wet van God. God se wet is die basis van Sy regering. Dit is die
demonstrasie van Sy karakter. Dit is die standaard in die oordeel. Die wet
se ewige aard is die rede hoekom Christus vir die mens se oortredings
gesterf het. God kon nie net die wet verander of ander pad gekyk het nie.

Gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid bepaal elke mens se
bestemming

Die wat gehoorsaam, word waardig gereken om Sy koninkryk te deel, terwyl
die wat ongehoorsaam is vir ewig verlore sal wees. Maar sonde het die krag
van ons gehoorsaamheid verswak en in ons eie krag kan ons God nooit
gehoorsaam nie. Omdat Hy dit geweet het, het God Jesus na ons wêreld
gestuur om Sy wet te leef. Slegs die verstand, wat tot gehoorsaamheid aan
God geoefen is, kan reg laat geskied aan Sy Goddelike eise. God het
Christus aan vernedering en lyding oorgegee om geteister te word met al
die versoekings waarmee die mensdom geteister word, dat in Sy sterkte ons
in staat gestel kan word om Sy wet te onderhou. Dit was vir die herstel van
die mens dat Christus na die wêreld gekom het en dit is op die wil van die
mens waarop Hy ‘n beroep doen. Die kennis van God deur Jesus Christus
bring elke gedagte tot gehoorsaamheid aan Sy wil.
Dit is geheel en al ‘n insiggewende en positiewe stelling. Gehoorsaamheid of
ongehoorsaamheid bepaal wie is gered en wie is verlore. Dit is nie omdat ons
werke of gehoorsaamheid op enige manier verdienstelik is nie. Hulle is nie!
Maar die feit bly dat hulle wat die groot gawe van Christus in
regverdigmaking (vergifnis) en heiligmaking (transformasie) aanvaar, sal
blymoedig gehoorsaam in ‘n diens van getrouheid en liefde. Daar is nie ‘n
punt waarop daar ernstiger klem gelê moet word, meer dikwels herhaal moet
word, of vaster in die verstand van almal gevestig moet word as die
onmoontlikheid van die gevalle mens om enige verdienstelikheid deur sy eie,
beste, goeie werke te verdien nie. Verlossing is deur geloof in Jesus
Christus alleen.
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Dawid verduidelik sy verhouding tot gehoorsaamheid so: Ek het lus, o my
God, om U welbehae te doen, en U wet is binne-in my ingewande. Psalm 40:9. Hy het ‘n nuwe verbondsverhouding geniet. Dit is die verbond
wat Ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder: Ek sal
My wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit skrywe. Heb. 10:16.
Hoe doen God dit in werklikheid – skryf Sy wet in ons harte? Hy doen dit
deur die inwoning op ons uitnodiging en deur Sy Heilige Gees. God se
karakter en Sy wet is sinoniem in die Skrif.
God is goed (Luk. 18:19).
Sy wet is goed (1 Tim. 1:5).
God is heilig (Jes. 5:16).
Sy wet is heilig (Rom. 7:12).
God is volmaak (Matt. 5:48).
Sy wet is volmaak (Ps. 19:7).
God is rein (1 Joh. 3:3).
Sy wet is rein (Ps. 19:8).
God is regverdig (Deut. 32:4).
Sy wet is regverdig (Rom. 7:12).
God is waaragtig (Joh. 3:33).
Sy wet is waaragtig (Ps. 19:9).
God is geestelik (1 Kor. 10:4).
Sy wet is geestelik (Rom. 7:14).
God is geregtigheid (Jer. 23:6).
Sy wet is geregtigheid (Ps. 119:172).
God is getrou (1 Kor. 1:9).
Sy wet is getrou (Ps. 119:86).
God is liefde (1 Joh. 4:8).
Sy wet is liefde (Rom. 13:10).
God is onveranderlik (Jak. 1:17).
Sy wet is onveranderlik
(Matt. 5:18).
God is ewig (Gen. 21:33).
Sy wet is ewig (Ps. 111:7,8).
Hierdie vergelyking het geweldige implikasies. Die Tien Gebooie-wet is God
se karakter in geskrewe vorm! Dit is net so min moontlik om God se wet te
verander as wat dit is om God uit die hemel te trek en Hom te verander.
Wanneer Hy deur geloof in ons harte is, sal Sy wet in ons lewens uitgeleef
word.
Die gebooie van God is nie droë teorieë en grondbeginsels wat op die stam
van die Fariseërs groei nie. Elke jota en tittel van die wet van God is ‘n
belofte van volkome rus en sekerheid in gehoorsaamheid. As jy hierdie
gebooie sal gehoorsaam, sal jy in elkeen ‘n kosbare belofte vind. Neem
Jesus as jou vennoot. Vra Hom om jou te help om God se wet te onderhou.
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Hy sal vir jou ‘n waarborg, ‘n raadgewer en gids wees wat jou nooit sal mislei
nie.
God se wet die standaard

Die voorwaarde van die ewige lewe is nou presies wat dit altyd was – presies
wat dit in die Paradys was voor die val van ons eerste ouers – volkome
gehoorsaamheid aan die wet van God, volkome geregtigheid. As die ewige
lewe op enige ander voorwaarde minder as dit geskenk word, dan sal die
geluk van die hele heelal in die gevaar gestel word. Die weg sal vir sonde
oop wees, met al die gevolge van smart en ellende, om vir ewig te heers.
Die haat vir God se gebod kom van Satan. Hy is die groot afvallige. Die
groot stryd wat Satan in die hemelse howe geskep het, sal binnekort, baie
binnekort, vir ewig beslis word. Spoedig sal al die bewoners van die aarde
moet kant kies, òf vir òf teen die regering van die hemel. Nou, soos nog
nooit tevore nie, oefen Satan sy misleidende mag uit om elke onbewaakte
siel te mislei en te verwoes. Ons word geroep om die mense wakker te maak
om vir die groot kwessies voor hulle voor te berei. Ons moet waarskuwings
rig aan hulle wat op die randjie van die afgrond staan. God se volk moet met
alle mag Satan se valshede beveg en sy vestings neerwerp. Aan elke mens
in die hele, wye wêreld wat wil notisie neem, moet ons die beginsels wat op
die spel is in die groot stryd verduidelik – grondbeginsels waarop die ewige
bestemming van die siel berus. Aan die mense ver en naby moet ons die
vraag tuisbring: Volg jy die groot afvallige in ongehoorsaamheid aan God se
Wet, of volg jy die Seun van God wat verklaar: Ek het my Vader se gebooie
bewaar. –Joh. 15:10.
Die verbondsverhouding

Baie Bybelkenners stel die mens se gehoorsaam gelyk met sy/haar
verbondsverhouding met God. Inderdaad is die wet die basis van die
verbond. Let op die parallelle taal van hierdie Psalm: Hulle het die verbond
van God nie gehou nie en geweier om te wandel in Sy wet. – Psalm 78:10.
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Van die vroegste Bybelse tye het God met die mens in ‘n verbond of
ooreenkoms getree. Feit is dat die hele mensdom in staat is om hierdie
tipe ooreenkoms met God aan te gaan. Ons leer uit die Skrif en uit ons eie,
persoonlike ervaring dat God nooit op Sy Woord teruggaan nie, maar,
ongelukkig, lyk dit of die mens dit moeilik vind om sy deel van die
ooreenkoms te hou. Wanneer mense hulle verbond met God geëer het deur
aan Sy wette gehoorsaam te wees, was hulle voorspoedig; wanneer hulle nie,
het hulle ernstige probleme ondervind.

Keer op keer verhaal die Bybel hoe die mense hulle verbond met God vergeet
of oortree het. Een so ‘n voorbeeld was die neerlaag van Israel by Ai.
Tydens die verowering van Jerigo het God die Israeliete opdrag gegee om
die silwer en goud, wat hulle in die stad vind, na die Tempel te bring. Al die
silwer en goud en koper- en ystervoorwerpe is heilig aan die Here: dit
moet by die skat van die Here kom. – Josua 6:19.
Slegs een man in die hele Israel was ongehoorsaam, maar die gevolge was
deur die hele volk gevoel. In die volgende geveg – die geveg om die stadjie
Ai – is 36 Israeliete gedood. Josua het op sy gesig voor die Here geval en
die Here het vir hom gesê: Israel het gesondig en my verbond wat Ek hulle

opgelê het, verbreek. Hulle het van die goed wat aan My gewy is, gevat,
hulle het gesteel, hulle het gelieg en van die goed by hulle s’n gesit. ...... As
julle nie al die gewyde goed tussen julle verwyder nie, sal Ek nie meer by
julle bly nie. ......Daar is gewyde goed tussen julle, Israel. Julle kan nie teen
julle vyande staande bly as julle nie die gewyde goed tussen julle verwyder
nie. – Josua 7:11-13. Hulle kon nie voor hulle vyande standhou nie, omdat

een man die verbond verbreek het! “Agan se sonde het ‘n ramp oor die hele
volk gebring. Vir een man se sonde sal God se misnoeë op die Kerk rus totdat
die oortreding nagespeur en opgelos is. Die invloed wat die meeste deur
die Kerk gevrees moet word, is nie die van openlike teenstanders,
ongelowiges of godslasteraars nie, maar die van inkonsekwente belyers
van Christus. Dit is hulle wat die seëninge van die God van Israel terughou
en swakheid oor die mense bring.” – Patriarchs and Prophets, p.497.
“Die grootste behoefte van die wêreld is ‘n behoefte aan mense – mense
wat nie gekoop of verkoop kan word nie, mense wat in hulle diepste wese
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opreg en eerlik is, mense wat nie bang is om sonde by die naam te noem nie,
mense wie se gewete so getrou is aan plig as die naald aan die pool, mense
wat sal staan vir wat reg is al val die hemel [figuurlik].” – Education, p.57.
Waar is die manne en vroue wat vandag bereid is om te staan soos Josef en
Daniël in vervloë tye van krisis gestaan het?
Hoekom noem ek hierdie spesifieke dinge? Die antwoord is eenvoudig: Hulle
wat beweer dat hulle kinders van God is; hulle wat beweer dat hulle vir ‘n
tuiste in die hemel gereedmaak, sal nie die lewenstyl van die wêreld
goedkeur en doen nie. Hulle wat tans in immorele verhoudings leef en reken
dat hulle uiteindelik gered sal word, is verkeerd! Ons kan nie voorgee dat
dinge OK is, terwyl dit nie is nie! Nou, in die finale ure van genadetyd, pleit
God by ons om in Sy krag oorwinnaars te wees.
‘n Volkome hart

By die groot dankseggingsviering toe al die boumateriaal vir die Tempel
voorsien was, het koning Dawid ‘n openbare gebed van toewyding en
danksegging gehou. In hierdie gebed het hy gebid vir sy seun wat hom op
die troon van Israel sou opvolg: Gee aan my seun Salomo ‘n volkome hart
om u gebooie, u getuienisse en u insettinge te hou, en om alles te doen
en om die paleis te bou wat ek voorberei het. - 1 Kron. 29:19.
Behoort ons nie te bid vir so ‘n volkome hart om die gebooie van die Here te
hou nie? En bid dieselfde ding vir ons kinders? Die valse idee bestaan dat
Christus alles vir ons gedoen het en dat ons kan aanhou om Sy gebooie te
oortree en nie verantwoordelik gehou sal word nie. Dit is die grootste
misleiding wat die vyand nog ooit versin het. Ons moet standpunt inneem
dat ons die gebooie ten alle koste nie sal oortree nie.
Hy wat die liefde van God in sy hart het, het geen vyandigheid teenoor die
wet van God nie, maar lewer gewillige gehoorsaamheid aan AL Sy gebooie
en dit vorm die Christendom. Hy wat die grootste liefde vir God het, sal
liefde aan sy medemens openbaar. Liefde is die vervulling van die wet; en
dit is die plig van elke kind van God om gehoorsaamheid aan Sy gebooie te
bewys. Die kern van die Christendom is vrywillige gehoorsaamheid aan God
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en Sy wet. Ons sê die Sabbat sal die kernsaak in die eindtyd wees. Dit is
waar, dit is die hooffokus, maar die werklike saak is die geldigheid en
ewigdurendheid van God se wet waarvan die Sabbat deel is.
Deur die krag van God

Die standaard is hoog en die rede daarvoor is geregverdig. God beoog om
sonde in die wêreld uit te roei. Hy wil ons bekwaam maak om in die geselskap
van heilige wesens te leef. Hy is van plan dat sonde nie vir die tweede keer
sal verrys nie. Hy wil nie net hê dat ons gehoorsaam moet wees nie, Hy wil
dat ons sonde haat – om vyandig teenoor die kwaad te wees. En so het Hy
Sy mag beskikbaar gestel om ons sukses te verseker – as ons gewillig is. Al
ons goeie werke is van ‘n mag buite ons afhanklik; daarom moet daar ‘n
voortdurende uitreik van die hart na God wees, ‘n konstante, ernstige
belydenis van sonde en ‘n vernedering van die siel voor Hom. Gevare omring
ons en ons is alleen veilig as ons ons swakheid aanvoel en met ‘n greep van
geloof aan ons almagtige Verlosser vashou.
As ons iets bereik wat die moeite werd is, is dit omdat God met ons is. Ons
is volkome van Hom afhanklik vir goedheid en geregtigheid. Maar ons moet
met God saamwerk. Die werk van transformasie van onheiligheid tot
heiligheid is voortdurend. Dag na dag werk God vir die mens se heiligmaking,
en die mens moet met Hom saamwerk, volhardende pogings in die aankweek
van die regte gewoontes aan die dag lê. Ons Redder is altyd gereed om die
gebede van ‘n nederige hart te beantwoord en genade en vrede word vir sy
getroues vermenigvuldig. Met vreugde skenk Hy hulle die seëninge wat hulle
nodig het in hulle stryd teen die bose wat hulle aanval.
Die mens se deel

God het nie ons geld of enigiets wat ons het, nodig nie. Hy wil ons harte hê.
En wanneer dit in die hart is om God te gehoorsaam, wanneer pogings hiertoe
aangewend word, aanvaar Jesus hierdie pogings as die mens se beste diens
en Hy vergoed vir die ontoereikendheid met Sy eie, Goddelike verdienste.
Maar Hy sal hulle nie aanvaar wat aanspraak maak dat hulle geloof in Hom
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het en nogtans dislojaal aan Sy Vader se gebooie is nie. Baie mislei hulle
eie siele deur ‘n gemaklike, akkommoderende, kruislose godsdiens te leef.
Maar Jesus sê: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën
en sy kruis elke dag opneem en my volg. – Luk. 9:23.

Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie
staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;
maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag.
En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte
gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen,
voer hy voorspoedig uit. – Ps. 1:1-3.
Menslikheid, met die Goddelikheid verenig, kan die wet onderhou.
Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom
gedoop te word. Maar Johannes het Hom ernstig teëgegaan en gesê: Ek het
nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe? Maar Jesus het
geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle
geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat. – Matt. 3:13-15.
In die vervulling van “alle geregtigheid” het Jesus nie alle geregtigheid tot
‘n einde gebring nie. Hy het al die vereistes van God in berou, geloof en
doop, die stappe in genade in ware bekering, vervul. In Sy menslikheid het
Hy die maat van die wet se vereistes volgemaak. Hy was die hoof van die
menslikheid, die plaasvervanger en waarborg. Menslike wesens kan, deur
die vereniging van hulle swakheid met die Goddelike natuur van Christus,
deelnemers aan Sy karakter word.
Christus het as ‘n voorbeeld van perfekte gelykvormigheid aan die wet van
God wat van Adam, die eerste mens, vereis was tot by die laaste persoon
wat op die aarde sal leef, gekom. Hy verklaar dat Sy sending nie is om die
wet tot niet te maak nie, maar om dit in volkome en algehele gehoorsaamheid
te vervul.
1. G. Edward Reid: Are You Ready or Not, pp. 159-173.

**********
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edurende Sy aardse bediening het Jesus dikwels in gelykenisse of
stories gepraat om belangrike lesse rakende Sy Koninkryk te leer. Ten
minste twee van sy stories vertel van ‘n groot maaltyd wat vir die
hoogtepunt van die groot stryd beplan word. Die wederkoms van Jesus is
geen geheimenis nie, hierdie eenvoudige stories lê dit alles uit.
Hierdie twee stories vertel van die spesiale onthaal wat vir die einde van
die tyd beplan is, maar elkeen gee verskillende detail of unieke
perspektiewe rakende wie uitgenooi is, hulle reaksie op die uitnodiging en
die voorbereiding wat nodig is om die onthaal by te woon. Die stories wys
ook daarop dat baie wat beplan om dit by te woon, sal moeg word van wag en
sal onvoorbereid wees wanneer die tyd finaal aanbreek om die onthaalsaal
binne te gaan.
Die Bruilofskleed

En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die
Koninkryk van die hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei
het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te
roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur
met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my
beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.
Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk
land en ‘n ander na sy handelsaak. En die origes het sy diensknegte gegryp
en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword
en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad
aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel
gereed,maar die genoooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie
en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof. En daardie diensknegte het
uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel
as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan
om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het
nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n
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bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy
dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die
buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Want
baie is geroep, maar min uitverkies. - Matt. 22:1-14.
Die Mattheüs 22 weergawe van die onthaalstorie beklemtoon dat daar ‘n
voorbereiding is wat deur almal gemaak moet word wat die fees wil bywoon.
In hierdie storie is elke gas van ‘n bruilofskleed voorsien. Dit was ‘n geskenk
van die koning. Deur dit te dra, toon die gaste respek vir die gasheer van
die fees. Toe die koning inkom om die gaste te sien, was daar ‘n man in sy
gewone klere. Toe hy gevra is hoekom hy nie ‘n bruilofskleed dra nie, was
hy sprakeloos. Hoekom? Omdat daar geen verskoning was nie! Hy kon nie
sê, “Ek kon nie een bekostig nie”, of “hulle het nie my grootte gehad nie”.
Daar was eenvoudig geen verskoning nie! Hy het homself veroordeel.
Die gaste by die bruilofsfees is hulle wat verklaar dat hulle God dien. Maar
nie almal wat verklaar dat hulle Christene is, is ware dissipels nie. Voor die
finale beloning gegee word, moet daar besluit word wie geskik is om in die
erfenis van die regverdiges te deel. Die besluit moet gemaak word voor die
tweede koms van Christus in die wolke van die hemel, omdat wanneer Hy
kom, bring Hy Sy beloning saam. Dit is die werk van die ondersoekende
oordeel wat nou in die hemel aan die gang is nadat die 2,300 profetiese dae,
2,300 jare, verstryk het (vgl. Daniël 8:14). Hierdie tydsberekening het in
457v.C. met die dekreet deur koning Artasásta om Jerusalem te herstel
begin en in 1844 geëindig het (vgl. Esra 7:7,12,13).
Die lewens van al Sy verklaarde volgelinge gaan in beoordeling voor God.
Almal word volgens die rekord van die boek van die lewe ondersoek en
volgens sy dade word die bestemming van elkeen vir ewig vasgestel. En
daarin sal nie inkom [die Nuwe Jerusalem] iets wat verontreinig en
gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die
boek van die lewe van die Lam. - Openb. 21:27. Hier word baie
betekenisvolle detail aangebied. Hulle wat die hemel binnegaan, is nie alleen
vergewe nie, hulle is ook getransformeer. Hulle is verander van hulle ou
sondige lewenswyse – getransformeer na die ewebeeld [karakter] van
Christus. Hulle is geskik vir die hemelse tuiste. Hulle is gereed om in die
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geselskap van heilige wesens te leef, omdat hulle sonder gebrek voor God
is.
Deur die bruilofskleed in die gelykenis word die suiwer, vlekkelose karakter
wat Christus se ware volgelinge besit, voorgestel. Dit is die geregtigheid
van Christus, Sy eie vlekkelose karakter, wat deur geloof aan almal wat Hom
as hulle persoonlike Redder aangeneem het, deelagtig gemaak word.
Die bruilofskleed verberg nie ons sondes nie; dit verander ons. As ons ons
sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe
en ons van alle ongeregtigheid te reinig. – 1 Joh. 1:9. Dit is God wat die
werk doen, maar dit is ons karakters wat verander word!
Deur Sy volkome gehoorsaamheid het Hy (Christus) dit vir elke mens
moontlik gemaak om God se gebooie – Al Tien - te gehoorsaam.
•
•
•
•
•
•

Ons onderwerp onsself aan Christus.
Die hart is met Sy hart verenig.
Die wil is met Sy wil saamgesmelt.
Die gemoed word een met Sy gemoed.
Die gedagtes word tot gevangenskap in Hom gebring.
Ons lewe Sy lewe.

Dit is wat dit beteken om met die kleed van Sy geregtigheid beklee te wees.
In die gelykenis word die gaste by die bruilofsfees deur die koning
geïnspekteer. Die enigste gaste wat by die fees toegelaat was, was hulle
wat die koning se vereistes gehoorsaam het en die bruilofskleed aangehad
het. So is dit met die gaste by die Groot Maaltyd. Almal moet die
noukeurige ondersoek van die groot Koning slaag en slegs hulle wat die kleed
van Christus se geregtigheid aanhet, sal ontvang word. Geregtigheid is reg
doen, gehoorsaamheid en dit is aan hulle dade wat almal beoordeel sal word.
Ons karakters word geopenbaar deur dit wat ons doen. Die werke wys of
die geloof eg is.

Die Bruilofsfees
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Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe
geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En vyf van hulle was
verstandig en vyf dwaas. En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het
hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in
hulle kanne saam met hul lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om
te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag
was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet! Toe
staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas
was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan
uit. Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees
vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir
julleself. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En
die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur
is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak
vir ons oop! Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle
nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van
die mens kom nie. - Matt. 25:1-13.
Die tweede storie omtrent die groot maaltyd vind ons in Matt. 25:1-13. Dit
is algemeen bekend as die gelykenis van die Tien Maagde.
Met die eerste oogopslag lyk die meisies almal eenders:
•
Hulle is almal jong, ongetroude meisies.
•
Almal wag vir die koms van die bruidegom.
•
Almal het lampe.
•
“Almal het vaak geword en aan die slaap geraak” toe die
bruidegom talm om te kom.
Hulle wat op die bruidegom wag, word maagde genoem, omdat hulle ‘n suiwer
godsdiens bely. Hulle lampe verteenwoordig die Woord van God. U woord
is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig op my pad. - Ps. 119:105. Ons weet dat die
olie die Heilige Gees is (Sagaria 4:1-14). Terwyl die maagde wag vir die
bruidegom wat talm, blyk daar geen verskil tussen hulle te wees nie. Maar
toe die wekroep weerklink, “Hy kom!”, het die dwase maagde ontdek dat
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hulle sonder die olie van die Heilige Gees is. Wat die helfte van die maagde
dwaas maak, is dat hulle nagelaat het om voor te berei – hulle was nie gereed
nie.
Sonder die Gees van God is ‘n kennis van Sy Woord van geen nut nie. Die
teorie van die waarheid, onvergesel deur die Heilige Gees, kan die siel nie
verfris of die hart heilig nie. Jy mag met die gebooie en beloftes van die
Bybel goed bekend wees, maar tensy die Gees van God die waarheid
tuisbring, sal jy nie in staat wees om waarheid van dwaling te onderskei nie
en jy sal onder die meesterlike versoekings en misleiding van Satan val.
Dit is baie interessant om te besef dat die kortkom van die Heilige Gees in
hierdie storie dieselfde resultate het as die versuim om die bruilofskleed
in die vorige storie aan te hê. En albei stories praat van die transformasie
van die hart – die karakter. Dit was die enigste verskil tussen die
verstandiges en die dwase. Die mense wat deur die dwase maagde
verteenwoordig word, is nie skynheiliges nie. Hulle het eerbied vir die
waarheid, hulle verkondig die waarheid, hulle is aangetrokke tot hulle wat
die waarheid glo, maar hulle het hulself nie aan die Heilige Gees se werking
oorgegee nie. Die Gees werk op die mens se hart, volgens sy begeerte en
toestemming word ‘n nuwe natuur in hom ingeplant. Maar die mense wat
deur die dwase maagde verteenwoordig word, is met ‘n kunsmatige werk
tevrede. Hulle ken God nie. Hierdie kunsmatige werk, van God nie ken nie,
is blykbaar waarna Paulus verwys as hy verklaar dat in die laaste dae swaar
tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees…….
Mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan
verloën het. - 2 Tim. 3:1,2,5. Baie eindtyd Christene verloën die krag van
God deur nie toe te laat dat daardie krag hulle lewens verander nie. Deur
die Heilige Gees is God se Woord ‘n lig as dit die transformeerder en die
krag in die lewe van die ontvanger word. Deur die beginsels van Sy Woord
in hulle harte te plant, ontwikkel die Heilige Gees in die mens se hart die
karakter van God.
In die storie van die Tien Maagde is daar ‘n interessante, skynbare
teenstrydigheid. Hoekom kon die verstandige maagde nie ‘n bietjie van hulle
olie met die dwase deel nie? Dit blyk die “Christelike ding om te doen”. Die
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Gees se werking in ons lewe ontwikkel karakter. En karakter is nie
oordraagbaar nie. Niemand kan vir ‘n ander glo nie. Niemand kan die Gees
vir ‘n ander ontvang nie. Niemand kan vir ‘n ander getransformeer word nie.
Niemand kan met ‘n ander die karakter, wat die vrug van die Gees se werking
is, deel nie. Miskien is die interessante deel van die storie wanneer Jesus
sê: En die wat gereed was, het saam met hom in gegaan na die bruilof,
en die deur is gesluit. - Matt. 25:10.
Onthou, ons het ‘n hemel om te wen, en ‘n hel om te vermy. Sonder twyfel
is die hartseerste woorde in die hele Skrif dié wat tot die dwase maagde
gerig was: Ek ken julle nie.
Hulle het geen karakterverandering ondergaan nie – die karakter van
Christus was nie in hulle gereproduseer nie. Wat ‘n sielewroeging moes dit
nie gewees het nie!

Ons moet seker maak dat ons na die karakter van Christus
getransformeer is.
Uit hierdie twee stories van die Groot Maaltyd leer ons dat:
•

Daar is ‘n voorbereiding wat gemaak moet word. Die gaste
moet die bruilofskleed aanhê. Dit is ‘n vrye gawe, maar jy
moet een hê. Dit is die transformerende krag van God wat
deur die inwoning van Sy Gees voorsien word wat
gehoorsaamheid aan God se wet voortbring.

•

Die wagtyd is langer as wat verwag is. Ons mag uitgeput
raak, maar ons sal gereed wees indien ons vervul is met en
getransformeer is deur die Heilige Gees.

•

Die tyd om voorbereiding te maak is nou – nie wanneer die
wekroep weerklink, “Hy is hier!” nie

Om vir die groot maaltyd gereed te wees, behoort bo-aan ons daaglikse
dagbeplanning te wees en na elke opeenvolgende dag, week, maand en jaar
oorgedra word.
2. G. Edward Reid: Are You Ready or Not, pp. 39-59.

Maak jou klaar om jou God te ontmoet. – Amos 4:12.
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Laat ons bly wees en juig en aan Hom
die eer gee, want die bruilof van die
Lam het aangebreek en sy bruid het
haar daarvoor gereed gemaak. –
Openb. 19:7.
Dié wat gereed was, het saam met hom
ingegaan na die bruilof toe, en die deur
is gesluit. – Matt. 25:10.
Die karakter van Jesus was in hulle
gereproduseer.

MAAR

Meneer, Meneer, maak vir ons oop!
Maar die bruidegom antwoord: Ek sê
vir julle: Ek ken julle nie. –
Matt. 25:11.

Sonder twyfel die hartseerste
woorde in die hele Skrif.

Ek het jou probeer help om te begryp dat jy nie gehoorsaam met God kan
saamgaan as jy wil bly waar jy is nie. Jy moet jouself eers aan God oorgee,
dan kan jy in gehoorsaamheid volg. Onthou: die God wat jou roep, is ook
die Een wat jou in staat sal stel om Sy wil te doen. Niemand anders nie, net
God alleen kan ons herskep, ons van binne hervorm. Dit is egter ons
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verantwoordelikheid om die raad van Paulus aan die Romeine te volg om ons
volkome aan God te onderwerp, te glo dat Hy in ons lewens oorneem, en
daarna al die omstandighede te aanvaar wat Hy aanwend om Sy algehele
verandering in ons lewens teweeg te bring.

***********

D

DIE KLEED VAN GEREGTIGHEID 3*

aar is etlike verwysings in die Bybel na die kleed wat diegene wat
gered is en wat na die ewige Koninkryk geneem word, moet dra.
Hierdie kleed van geregtigheid is dieselfde as die bruilofskleed.
Jesaja beskryf sy vreugde, omdat hy so ‘n kleed ontvang het: Ek is baie
bly in die Here, my siel juig in my God, want Hy het my beklee met die
klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel – soos ‘n
bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind en soos ‘n bruid wat
haar versier met haar juwele. – Jesaja 61:10. Toe die verlore seun tot
inkeer gekom en huis toe gegaan het, het sy vader vir sy diensknegte gesê:
Bring die beste kleed en trek hom dit aan. – Lukas 15:22.
Bekering is ‘n ernstige saak

Bekering is nie slegs die erkenning van ons sondigheid nie. Dit behels ook
ons hartseer vir sonde en dan daarvan wegdraai. Dit is ‘n toestand van
oorgee aan God en Hom uitnooi om die reinigingswerk – van herstel en
wedergeboorte te doen. Na koning Dawid se tragiese ontmoeting met
Bátseba het hy teenoor God op ‘n manier gereageer wat as ‘n model vir alle
sondaars dwarsdeur die eeue gedien het. Weer en weer het hy by God
gepleit: Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees... Verberg u
aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede [verkeerde dade
en ongehoorsaamheid]. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u
Heilige Gees nie van my weg nie [Ek benodig Sy reinigende krag]. Psalm 51:9-13.
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Ek het ‘n duidelike verklaring gevind van die verandering wat in die lewe van
een wat bekeer is, plaasvind. Beskryf dit jou ervaring?
“Bekering is ‘n hartsverandering, ‘n wegdraai van ongeregtigheid na
geregtigheid. Vertrouende op die verdienste van Christus en deur die
beoefening van ware geloof in Hom ontvang die belydende sondaar
kwytskelding van sonde. Soos hy ophou om die kwade te doen en leer om
goed te doen, groei hy in guns en in die kennis van God. Hy sien dat om
Jesus te volg, moet hy hom van die wêreld afskei, en nadat hy die koste
bereken het, beskou hy alles as skade, solank hy Jesus maar net as wins kan
verkry. Hy sluit by Sy weermag aan en raak dapper en blymoedig by die
oorlogvoering in die stryd teen natuurlike neigings en selfsugtige begeertes
betrokke en bring sy wil in ondergeskiktheid aan die wil van Christus. Hy
soek die Here daagliks vir genade en hy word versterk en gehelp. Nou is
die self onttroon en God heers oppermagtig. Sy lewe openbaar die vrug van
geregtigheid. Die sondes wat hy eens gedoen het, haat hy nou. Ferm en
vasberade volg hy die weg van heiligheid. Dit is ware bekering.” – In
Heavenly Places, p.20.
In die boek Sewendedag Adventiste Glo ...., word die ervaring van verlossing
so beskryf: In Sy grenslose liefde en genade het God Christus, wat geen

sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons in Hom die
geregtigheid van God gemaak kan word. Onder die ingewing van die Heilige
Gees besef ons ons behoefte, erken ons ons sondigheid, het ons berou oor
ons oortredinge, en oefen ons geloof in Jesus uit as Here en Christus, as
Plaasvervanger en Voorbeeld. Hierdie geloof wat die verlossing aanneem,
kom deur die Goddelike krag van die Woord en is die genadegawe van God.
Deur Christus word ons geregverdig, aangeneem as seuns en dogters, en
verlos van die heerskappy van die sonde. Deur die Gees word ons herbore
en geheilig; die Gees vernuwe ons gees en skryf God se liefdeswet in ons
hart, en ons ontvang krag om ‘n heilige lewe te lei. Deur in Hom te bly, word
ons deelgenote van die Goddelike natuur en het ons die versekering van
verlossing nou en in die oordeel (p. 118).
Wanneer ons regverdigmaking ervaar, is ons vergewe. Wanneer ons
heiligmaking ervaar, word ons na die beeld [karakter] van Christus verander.
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Ware berou en regverdigmaking lei na heiligmaking. Regverdigmaking en
heiligmaking is aanverwant, onderskeibaar maar nooit geskei nie. Hulle dui
op die twee fases van verlossing: Regverdigmaking is wat God vir ons doen,
terwyl heiligmaking is wat God in ons doen.
Nòg regverdigmaking nòg heiligmaking is die resultaat van verdienstelike
werke. Albei is alleenlik aan Christus se genade en geregtigheid te danke.
Die drie fases van heiligmaking volgens die Bybel is: 1. ‘n Voltooide handeling
deur Christus in die gelowige se verlede [regverdigmaking as ‘n vrye gawe];
2. ‘n Proses in die gelowige se huidige ervaring [heiligmaking as ‘n vrye gawe]
en 3. Die finale resultaat wat die gelowige by die wederkoms van Christus
ervaar [verheerliking].
‘n Daaglikse, geestelike oefening word in die boekie Skrede na Christus
uitgespel: “Wy jouself in die oggend aan die Here toe; laat dit jou eerste
werk elke dag wees. Laat dit jou gebed wees: ‘Neem my, o Here, as
heeltemal U eie. Ek lê al my planne aan U voete. Gebruik my vandag in U
diens. Bly by my en laat al my werk in U wees’ Dit moet daeliks geskied. Wy
jouself elke môre aan die Here vir daardie dag. Gee al jou planne aan Hom
oor om uitgevoer of opgegee te word soos Hy mag lei. So kan jy dag na dag
jou lewe in die hande van God stel; op hierdie manier sal jou lewe steeds
meer en meer na die ewebeeld [karakter] van Christus gevorm word” (p.72).
Slegs die Skepper kan die kreatiewe werk om ons lewens te hervorm,
bewerkstellig. Hy is gewillig en in staat om dit te doen soos Paulus
verduidelik: En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak,
en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar
word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! Hy wat julle
roep, is getrou; Hy sal dit ook doen. - Thessalonicense 5: 23,24. Ons
heiligmaking is die werk van God. Alhoewel, Hy doen dit nie sonder ons
samewerking nie. Ons moet onsself in die kanaal van die Heilige Gees se
werking plaas, wat ons kan doen deur Christus te aanskou. Soos ons oor
Christus se lewe mediteer, Sy Woord bestudeer en met ander deel wat
Christus vir ons gedoen het, herstel die Heilige Gees ons fisieke,
verstandelike en geestelike vermoëns. Na sy barmhartigheid het Hy ons
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gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die
Heilige Gees. – Titus 3:5.
God begeer om in Sy volk te woon. Dit is omdat Hy belowe het, Ek sal in
hulle woon (2 Kor. 6:16), dat Paulus kon sê: Christus leef in my. – Gal. 2:20.
Dit is hoekom ‘n gesonde lewenswyse so belangrik is. Ons liggame is ‘n
tempel van God! Die Skepper se inwoning vernuwe die gelowiges dag ná dag
innerlik (2 Kor. 4:16) en deur die vernuwing van hulle denke (Rom. 12:2).
So, as intelligente wesens is dit tyd vir ons om op ons eie verhouding met
Christus te fokus. Dit is tyd om nugter en eerlik te dink of ons begeer om
die nodige pogings aan te wend om die Christelike hoop te verkry of nie.
Ons moet by die plek kom waar niks ‘n hoër prioriteit het nie, omdat niks
anders werklik meer as dit saak maak nie.
Die toets van dissipelskap

As iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel: die ou dinge het
verbygegaan; kyk, dit het alles nuut geword. - 2 Kor. 5:17.
“Mens mag miskien nie in staat wees om presies te sê waar en wanneer en
hoe die bekering geskied het nie; maar dit is nog geen bewys dat jy nie
bekeerd is nie. Christus het aan Nikodemus gesê: Die wind waai waar hy
wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en
waarnatoe hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. – Joh.
3:8. Soos die wind wat onsigbaar is, maar waarvan die uitwerking duidelik
gesien en gevoel kan word, is ook die werking van die Gees van God in die
menslike hart. Die herskeppende krag, wat die menslike oog nie kan sien
nie, verwek ‘n nuwe lewe in die siel; dit skep ‘n nuwe wese na die karakter
van God. Terwyl die werking van die Gees stil en onsigbaar is, kan mense
nogtans die uitwerking daarvan duidelik sien. As die hart deur die Gees
vernuwe is, sal die bewyse daarvan in die lewe gesien word. Hoewel ons uit
onsself niks kan doen om ons hart te verander nie, of in ooreenstemming
met God te bring nie; hoewel ons nie op onsself of op ons goeie werke moet
vertrou nie, sal ons lewe nogtans toon of die genade van God in ons woon.
Daar sal ‘n verandering in ons lewenswyse, karakter en werk gesien word.
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Die teenstelling tussen wat ons eers was en wat ons nou is, sal baie duidelik
uitkom. Ons karakter word geopenbaar, nie deur goeie of slegte dade so
nou en dan nie, maar deur ons alledaagse woorde en dade.” – Skrede na
Christus, pp. 59-60.
Diegene wat nuwe skepsels in Christus Jesus word, sal die vrugte van die
Gees voortbring, naamlik: Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. –
Gal. 5:22. Hulle sal die ou sondige lewe versaak, en deur die geloof in die
Seun van God sal hulle Hom navolg, Sy karakter openbaar en hulle self reinig
soos Hy rein is. Die dinge wat hulle eers gehaat het, sal hulle nou liefhê, en
die dinge wat hulle eers liefgehad het, sal hulle nou haat. Diegene wat eers
trots was, is nou nederig van hart. Diegene wat ydel was, is nou ernstig en
beskeie. Die dronkaard laat die drank staan en die losbandiges voer ‘n rein
lewe. Die ydele modes en gewoontes van die wêreld word versaak. Christene
sal hulle nie toelê op uiterlike versiering nie, maar hulle sal soek om die
verborge die hart van die mens te versier met ’n sagmoedige en stille gees.
– 1 Pet. 3:3,4.
Omdat God in Sy onfeilbare Woord beskryf wat Hy beplan het vir diegene
wat Hom liefhet en omdat ons weet dat ons naby die einde van die pad is,
laat ons haastig voortgaan! Met die eindpaal in sig en die krag van die Here
laat ons in geloof en gehoorsaamheid voortgaan. Dit is nie nou ‘n tyd vir
vrees en bedeesdheid nie. “Daar is voor die Kerk die dagbreek van ‘n helder,
glorieryke dag as sy die kleed van Christus se geregtigheid sal aantrek en
alle trou aan die wêreld onttrek. ....Van Christus vloei die lewende stroom
van verlossing....Wanneer ons in geloof aan Sy sterkte vashou, sal Hy die
mees hooplose, ontmoedigendste vooruitsig verander, wonderlik verander.
Hy sal dit vir die heerlikheid van Sy naam doen.” - Sons and Daughters of
God, p. 218.
‘n Asemrowende belofte

Ons kan gereed wees. Jesus voorsien die voorwaardes van verlossing en die
krag om dit uit te voer. Let op die volgende asemrowende belofte – elke sin
is krag-belaai.
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“Almal wat die kleed van Christus se geregtigheid aangetrek het, sal voor
Hom as uitverkore en getrou en opreg staan. Satan het geen krag om hulle
uit die hand van die Verlosser te ruk nie. Christus sal nie toelaat dat ‘n
enkele siel, wat in berou en geloof Sy beskerming opgeëis het, onder die
vyand se krag deurloop nie. Hy het woord gegee: Hulle moet my beskutting
aangryp, vrede met My maak, vrede met My maak. - Jesaja 27:5. Die
belofte wat aan Josua gegee was, word aan almal gegee: As jy in my weë
wandel en as jy my verordening onderhou.... Ek sal jou vrye toegang
verleen onder diegene wat hier staan. - Sagaria 3:7. Engele van God sal
aan weerskante van hulle loop, selfs in hierdie wêreld, en hulle sal einde ten
laaste tussen die engele, wat God se troon omring, staan.” - God’s Amazing
Grace, p. 316.
3. G. Edward Reid: Are You Ready or Not, pp. 60-75.

***********

D

SONDER ‘N BRUILOFSKLEED 4*

ie gelykenis van die bruilofskleed ontsluit vir ons ‘n les van groot
belang. Die bruilof stel die huwelik van die mensheid met die
Godheid voor; die bruilofskleed stel die karakter voor wat almal moet besit
wat as geskikte gaste by die bruilof gereken sal word.
Net soos die gelykenis van die groot maaltyd is hierdie een ‘n voorstelling
en die roepstem van genade tot elkeen. Maar wat diegene betref wat die
uitnodiging verwerp, bring hierdie gelykenis ‘n groter belediging en ‘n
aakliger straf aan die lig. Die oproep om die fees by te woon is ‘n koning se
uitnodiging. Dit gaan van iemand uit wat die gesag het om te beveel. Dit is
‘n groot eerbewys. Maar die eer word nie gewaardeer nie. Die koning se
gesag word verag. Waar die huisheer se uitnodiging met onverskilligheid
bejeën word, word dié van die koning met belediging en moord ontvang.
Hulle het sy diensknegte verag, mishandel en doodgemaak.
Toe hy sien dat sy uitnodiging van die hand gewys is, het die huisheer
verklaar dat nie een van die mense wat uitgenooi is van sy maaltyd iets sou

26

geniet nie. Maar vir diegene wat die koning leed aangedoen het, is daar
meer as uitsluiting uit sy teenwoordigheid beveel. Hy het sy manskappe
getuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand
gesteek.
In albei gelykenisse is daar voorsiening vir gaste om die fees by te woon,
maar die tweede dui aan dat almal wat die fees wil bywoon hulle daarvoor
moet voorberei. Diegene wat nalaat om hulle voor te berei word uitgewerp.

En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie
‘n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier
ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê
die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp
hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die
tande.
Die uitnodiging om na die fees te kom is deur Christus se dissipels gerig.
Die Here het die twaalf uitgestuur en daarna die sewentig en bekend
gemaak dat die koninkryk van God ophande was en op die mense ‘n beroep
gedoen om hulle te bekeer en die evangelie te glo. Maar die uitnodiging is
verontagsaam. Diegene wat na die fees genooi is, het nie gekom nie. Die
diensknegte is later uitgestuur om te sê: Kyk, my maaltyd het ek berei
my beste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die
bruilof. Dit is die boodskap wat na die kruisiging van Christus aan die
Joodse volk gestuur is, maar die volk wat beweer het dat hulle God se
eiendomsvolk is, het die evangelie wat in die krag van die Heilige Gees na
hulle gebring is, verwerp. Baie het dit met uiterste veragting gedoen.
Ander het hulle so vererg oor die verlossingsaanbod, die aanbod van
vergifnis vir die verwerping van die Here van heerlikheid, dat hulle die
draers van die boodskap aangeval het. Daar het ‘n .... groot vervolging
.... ontstaan. – Hand. 8:1. Baie manne en vroue is in die gevangenis gewerp,
en sommige van die Here se boodskappers, soos Stefanus en Jakobus, is
doodgemaak.
So het die Jode hulle verwerping van die genade van God verseël. Christus
het die gevolge in die gelykenis voorspel. Die koning het sy manskappe
gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand
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gesteek. Die oordeel wat uitgespreek is, het die Jode getref toe Jerusalem
verwoes en die volk verstrooi is.
Die derde uitnodiging na die fees stel die verkondiging van die evangelie aan
hulle wat die Here nie ken nie voor. Die koning het gesê: Die bruilof is wel
gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die
kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof.
Die diensknegte van die koning wat op die kruispaaie uitgegaan het, het
almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. Dit was ‘n
gemengde geselskap. Sommige het niks meer agting vir die gasheer gehad
as diegene wat die uitnodiging verwerp het nie. Die eerste groep wat
uitgenooi was, het gedink hulle kon dit nie bekostig om enige wêreldse gewin
prys te gee net om die koning se maaltyd by te woon nie. En onder diegene
wat die uitnodiging aangeneem het, was daar sommige wat net gedink het
watter voordeel daar vir hulle in steek. Hulle het gekom om die ete te
geniet, maar hulle het geen begeerte gehad om die koning eer aan te doen
nie.
Toe die koning inkom om die gaste te sien is die ware karakter van almal
geopenbaar. Vir elke gas by die fees is ‘n bruilofskleed voorsien. Hierdie
kleed is deur die koning geskenk. Deur dit te dra het die gaste hulle agting
betoon vir die een wat die feesmaal gegee het. Maar een man het nog sy
alledaagse klere aangehad. Hy het geweier om die voorbereiding te maak
wat die koning verwag het. Hy het geweier om die kleed te dra wat teen
geweldige koste vir hom voorsien is. Sodoende het hy sy heer beledig. Toe
die koning hom vra: Hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan?
kon hy geen antwoord gee nie. Hy het homself veroordeel. Daarna sê die
koning: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die
buitenste duisternis.
Die koning se ondersoek van die gaste by die fees stel oordeelswerk voor.
Die gaste by die evangeliefees is diegene wat voorgee dat hulle God dien;
diegene wie se name in die boek van die lewe geskrywe staan. Maar nie almal
wat voorgee dat hulle Christene is, is ware dissipels nie. Voordat die finale
beloning gegee word, moet daar besluit word wie geskik is om in die erfenis
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van die regverdiges te deel. Hierdie besluit moet gemaak word voordat
Christus die tweede keer met die wolke van die hemel kom; want wanneer
Hy kom, is Sy loon by Hom, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.Openb. 22:12. Voor Sy koms sal die aard van elke mens se werke reeds
bepaal wees en aan elkeen van Christus se volgelinge sal die beloning reeds
volgens sy dade toebedeel wees.
Dit is terwyl die mense nog op die aarde woon dat die werk van die
ondersoekende oordeel in die hemelhowe plaasvind. Die lewens van almal
wat beweer dat hulle Sy volgelinge is, word deur God ondersoek. Almal word
ondersoek volgens wat in die boeke van die hemel staan en volgens sy dade
word die lotsbestemming van elkeen vir ewig beslis.
Die bruilofskleed in die gelykenis stel die rein, vleklose karakter voor wat
Christus se ware volgelinge sal besit. Aan die kerk is gegee, om bekleed te
wees met rein en blink fyn linne (Openb. 19:8) sonder vlek of rimpel of
iets dergeliks (Efe. 5:27). Die fyn linne, sê die Skrif, is die regverdige
dade van die heiliges (Openb. 19:8). Dit is die geregtigheid van Christus,
Sy eie onbevlekte karakter, wat deur die geloof aan almal toebedeel word
wat Hom as hulle persoonlike Saligmaker aanneem.
Ons eerste voorouers het die wit kleed van onskuld gedra toe God hulle in
die tuin van Eden geplaas het. Hulle het in volmaakte gehoorsaamheid aan
die wil van God geleef. Al die krag van hulle liefde is aan hulle hemelse
Vader gegee. ‘n Lieflike, sagte lig, die lig van God, het die heilige egpaar
omhul. Hierdie kleed van lig was die simbool van hulle geestelike kleed van
hemelse onskuld. As hulle getrou aan God gebly het, sou dit hulle
voortdurend omhul het. Maar toe die sonde intree, het hulle hul verbinding
met God verbreek en die ligkring om hulle het gewyk. Nakend en skaam het
hulle die hemelse klere probeer vervang deur vyeblare as ‘n bedekking
aanmekaar te werk.
Dit is wat die oortreders van God se wet sedert die dag van Adam en Eva
se ongehoorsaamheid gedoen het. Hulle het vyeblare aanmekaar gewerk om
die naaktheid te bedek wat deur oortreding veroorsaak was. Hulle het hulle
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eie selfgemaakte klere gedra. Deur hulle eie werke het hulle geprobeer om
hulle sondes te bedek en om hulself voor God aanneemlik te maak.
Maar dit kan hulle nooit doen nie. Niks wat die mens bedink, kan die plek
van die verlore kleed van onskuld inneem nie. Geen vyeblaarkleed, geen
alledaagse drag, kan deur diegene gedra word wat saam met Christus en die
engele by die bruilofsmaal van die Lam aansit nie.
Net die bedekking wat Christus self voorsien het, kan ons geskik maak om
in die teenwoordigheid van God te verskyn. Hierdie bedekking, die kleed
van Sy eie geregtigheid, sal Christus vir elke boetvaardige, gelowige siel
aantrek. Ek raai jou aan, sê Hy, om van My te koop... wit klere, dat jy
jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie.Openb. 3:18.
Hierdie kleed, wat op die weefstoel van die hemel geweef is, het geen enkele
draad wat deur die mens bedink is nie. Christus het ‘n volmaakte karakter
in Sy mensheid gevorm en Hy bied aan om ons met hierdie karakter te
bedeel. Al ons geregtighede [is] soos ‘n besoedelde kleed. Jes. 64:6. Alles
wat ons uit onsself kan doen, is deur sonde besoedel. Maar die Seun van
God het verskyn om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in Hom
nie. Sonde word as wetteloosheid beskryf (1 Joh. 3:5,4). Maar Christus het
elke vereiste van die wet gehoorsaam. Hy het van Homself gesê: Ek het
lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne-in my
ingewande. - Ps. 40:9. Toe Hy op die aarde was, het Hy aan Sy dissipels
gesê: Ek [bewaar] die gebooie van my Vader. - Joh. 15:10. Deur Sy
volmaakte gehoorsaamheid het Hy dit vir elke mens moontlik gemaak om
God se gebooie te gehoorsaam. Wanneer ons ons aan Christus onderwerp,
is die hart met Sy hart verenig, die wil met Sy wil saamgesmelt, dan word
die gesindheid een met Sy gesindheid en die gedagtes word deur Hom
gevange geneem; dan leef ons Sy lewe. Dit is wat dit beteken om met die
kleed van Sy geregtigheid beklee te wees. Wanneer die Here dan na ons
kyk, sien Hy nie die vyeblaarkleed nie, nie die naaktheid en misvormdheid
van die sonde nie, maar Sy eie kleed van geregtigheid, wat volmaakte
gehoorsaamheid aan die wet van Jehova is.
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Die gaste by die bruilofsmaal is deur die koning ondersoek. Net diegene
wat gehoorsaam was aan sy vereistes en die bruilofskleed aangehad het, is
aangeneem. So is dit met die gaste by die evangeliefees gesteld. Almal
moet die noukeurige ondersoek van die groot Koning ondergaan en net
diegene wat die kleed van Christus se geregtigheid aangetrek het, word
aangeneem.
Geregtigheid is om te doen wat reg is, omdat dit reg is en om te gehoorsaam.
Dit is deur hulle dade dat almal geoordeel sal word. Ons karakters word
geopenbaar deur wat ons doen. Die werke toon aan of die geloof opreg is.
Dit is nie vir ons voldoende om te glo dat Christus nie ‘n indringer is nie en
dat die godsdiens van die Bybel nie ‘n kunstig verdigte fabel is nie. Ons kan
glo dat die Naam van Jesus die enigste Naam onder die hemel is waardeur
die mens gered kan word en tog kan dit wees dat ons Hom nie deur die geloof
ons persoonlike Saligmaker maak nie. Dit is nie voldoende om die teorie van
die waarheid te glo nie. Dit is nie voldoende om ‘n belydenis van geloof in
Christus te doen en om ons name in die kerkregister opgeteken te hê nie.
En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom. En hieraan
weet ons dat Hy in ons bly: aan die Gees wat Hy ons gegee het. En
hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons Sy gebooie bewaar. -1 Joh.
3:24; 2:3. Dit is die egte bewys van bekering. Wat ons belydenis ook mag
wees, dit is van nul en gener waarde, tensy Christus in werke van
geregtigheid geopenbaar word nie.
Die waarheid moet in die hart ingeplant word. Dit moet die verstand
beheers en die liefde rig. Die hele karakter moet die stempel van die
Goddelike uitsprake dra. Elke jota en titel van die Woord van God moet in
die daaglikse doen en late ingebring word. Hy wat die Goddelike natuur
deelagtig word, sal dit eens wees met God se groot maatstaf van
geregtigheid - Sy heilige Wet. Dit is die maatstaf waarmee God die gedrag
van mense meet. Dit sal in die oordeel die maatstaf wees waaraan karakters
gemeet word.
Daar is baie wat beweer dat die wet deur die dood van Christus afgeskaf is,
maar hierdeur weerspreek hulle Christus se eie woorde: Moenie dink dat
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Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie,.... voordat die
hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die
wet ooit verbygaan... nie.- Matt. 5:17,18. Dit was om versoening te doen
vir die mens se oortreding van die wet dat Christus Sy lewe neergelê het.
As die wet verander of afgeskaf kon word, hoef Christus nie te gesterf het
nie. Deur Sy lewe op aarde het Hy die wet van God vereer. Deur Sy dood
het Hy dit bevestig. Hy het Sy lewe as ‘n offer gegee, nie om die wet te
ontbind of om ‘n laer maatstaf te skep nie, maar dat die reg gehandhaaf
mag word; dat daar bewys kan word dat die wet onveranderlik is, dat dit vir
ewig vas kan staan.
Die Satan het beweer dat dit vir die mens onmoontlik is om God se gebooie
te bewaar; en dit is waar dat ons in ons eie krag nie in staat is om dit te hou
nie. Maar Christus het in die gedaante van ‘n mens gekom en deur Sy
volmaakte gehoorsaamheid het Hy bewys dat die mensheid en die godheid
saam al God se voorskrifte kan gehoorsaam.
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om
kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo. – Joh. 1:12.
Hierdie krag lê nie by die mens nie. Dit is die krag van God. Wanneer ‘n siel
Christus ontvang, ontvang hy krag om die lewe van Christus te lei.
God eis volmaaktheid van Sy kinders. Sy wet is ‘n skriftelike weergawe van
Sy eie karakter en dit is die maatstaf vir alle mense. Hierdie ewige
maatstaf word aan almal voorgehou, sodat daar geen fout kan wees rakende
die soort volk wat God in Sy koninkryk wil hê nie. Die lewe van Christus op
aarde was ‘n volmaakte weergawe van God se wet en wanneer die karakter
van diegene wat beweer dat hulle kinders van God is, soos dié van Christus
word, sal hulle God se gebooie gehoorsaam. Dan kan die Here hulle vertrou
om van die getal te wees wat die gesin van die hemel sal uitmaak. In die
heerlike kleed van Christus se geregtigheid geklee, het hulle ‘n plek aan die
Koning se feesmaal. Hulle het die reg om hulle aan te sluit by die
bloedgewaste skare.
Die man wat sonder bruilofskleed na die feesmaal gekom het, stel die
toestand van baie mense in ons wêreld voor. Hulle beweer dat hulle
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Christene is en maak aanspraak op die seëninge en voorregte van die
evangelie; tog voel hulle geen behoefte aan ‘n verandering van karakter nie.
Hulle het nog nooit ware berou oor sonde geken nie. Hulle besef nie hulle
behoefte aan Christus nie en beoefen ook geen geloof in Hom nie. Hulle het
hulle oorgeërfde en aangeleerde neigings tot die sonde nie oorwin nie. Tog
dink hulle dat hulle self goed genoeg is en hulle vertrou op hulle eie
verdienste pleks dat hulle op Christus vertrou. As hoorders van die Woord
kom hulle na die feesmaal, maar hulle het nie die kleed van Christus se
geregtigheid aangetrek nie.
Baie wat hulle Christene noem, is slegs menslike sede-predikers. Hulle het
die enigste gawe geweier wat hulle in staat kon stel om Christus te vereer
deur Hom voor die wêreld te verteenwoordig. Die werk van die Heilige Gees
is vir hulle ‘n vreemde werk. Hulle is nie daders van die woord nie. Die
hemelse beginsels, wat diegene wat een met Christus is van diegene
onderskei wat een met die wêreld is, het byna onwaarneembaar geword. Die
beweerde volgelinge van Christus is nie meer ‘n afsonderlike eiendomsvolk
nie. Die skeidslyn is onduidelik. Die mense onderwerp hulle aan die wêreld,
aan sy gebruike, sy gewoontes, sy selfsug.
Die kerk het deur
wetsoortreding na die wêreld oorgegaan, terwyl die wêreld deur
gehoorsaamheid aan die wet na die kerk moes oorgekom het. Daagliks word
die kerk tot die wêreld bekeer.
Hulle almal verwag om deur Christus se dood gered te word, maar hulle weier
om Sy selfopofferende lewe te leef. Hulle besing die rykdom van vrye
genade en probeer om hulleself met ‘n skyn van geregtigheid te bedek, in
die hoop om hulle karaktergebreke te bedek, maar op die dag van God sal
hulle pogings van nul en gener waarde wees.
Die geregtigheid van Christus sal geen gekoesterde sonde bedek nie. ‘n Man
kan in sy hart ‘n wetsoortreder wees en tog as hy geen openbare
wetsoortreding pleeg nie, kan hy deur die wêreld as een beskou word wat
aansienlike onkreukbaarheid besit. Maar die wet van God deurgrond die
geheime van die hart. Elke daad word beoordeel deur die motiewe wat
daartoe aanleiding gee. Net wat in ooreenstemming met die wet van God is,
sal in die oordeel staande bly.
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God is liefde. Hy het daardie liefde in die gawe van Christus bewys. Toe
Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie
verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, het Hy niks van Sy
vrygekoopte besitting teruggehou nie (Joh. 3:16). Hy het die ganse hemel
gegee, waaruit ons krag en bekwaamheid kan put, sodat ons nie deur ons
groot teenstander teruggedryf of oorwin moet word nie. Maar die liefde
van God laat Hom nie toe om sonde te verskoon nie. Hy het dit nie in die
Satan verskoon nie; Hy het dit nie in Adam of in Kain verskoon nie, nog
minder sal Hy dit in enige ander mensekind verskoon. Hy sal ons sondes nie
oogluikend toelaat of ons karakterswakhede oor die hoof sien nie. Hy
verwag dat ons in Sy Naam moet oorwin.
Diegene wat die gawe van Christus se geregtigheid verwerp, is besig om
daardie karaktertrekke te verwerp wat van hulle seuns en dogters van God
sou maak. Hulle verwerp die enigste ding wat vir hulle daardie geskiktheid
vir ‘n plek by die bruilofsmaal kan gee.
Toe die koning in die gelykenis vra: Hoe het jy hier ingekom sonder ’n
bruilofskleed aan? was die man stom. So sal dit in die groot oordeelsdag
wees. Mense kan tans vir hulle karaktergebreke verskoning maak, maar in
daardie dag sal hulle geen verskoning aanbied nie.
Die belydende kerke van Christus in hierdie geslag is hoogs bevoorreg. Die
Here is in ‘n steeds toenemende lig aan ons geopenbaar. Ons voorregte is
veel groter as die voorregte van God se volk van ouds. Ons het nie net die
groot lig wat aan Israel toevertrou is nie, maar ons het die toenemende
bewyse van die groot verlossing wat deur Christus na ons gebring is. Wat
vir die Jode tipe en simbool was, is vir ons werklikheid. Hulle het die Ou
Testamentiese geskiedenis gehad. Ons het sowel dit as die Nuwe
Testament. Ons het die sekerheid van ‘n Saligmaker wat gekom het, ‘n
Saligmaker wat gekruisig is, wat opgestaan het en oor die oop grafkelder
van Josef verklaar het: Ek is die opstanding en die lewe. Met ons kennis
van Christus en Sy liefde kom die koninkryk van God in ons midde. Christus
word in preke aan ons geopenbaar en in liedere besing. Die geestelike
feesmaal word in ryke oorvloed aan ons voorgesit. Die bruilofskleed, wat
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teen onberekenbare koste voorsien is, word vrylik aan elke siel gebied. Deur
die boodskappers van God word vir ons die geregtigheid van Christus
voorgehou, regverdigmaking deur die geloof, die grootste en kosbaarste
beloftes van God se Woord, vrye toegang tot die Vader deur Christus, die
vertroosting van die Gees, die diepgegronde versekering van die ewige lewe
in die Koninkryk van God. Wat kon God meer vir ons doen as wat Hy gedoen
het in die voorsiening van die groot maaltyd, die hemelse feesmaal?
In die hemel sê die dienende engele: Ons het die bediening uitgevoer wat
ons opgedra is. Ons het die leërmag van bose engele teruggedruk. Ons het
helderheid en lig in mensesiele ingestuur en hulle aan die liefde van God
herinner wat deur Jesus bewys is. Ons het hulle oë na die kruis van Christus
gedraai. Hulle harte is diep ontroer deur die bewustheid van die sonde wat
die Seun van God gekruisig het. Hulle is oortuig. Hulle het gesien watter
stappe in bekering geneem moes word. Hulle het die krag van die evangelie
aangevoel. Hulle harte is versag toe hulle die soetheid van die liefde van
God gewaar het. Hulle het die skoonheid van die karakter van Christus
aanskou. Maar met die meerderheid was dit vergeefs. Hulle wou nie hulle
eie gewoontes en karakter prysgee nie. Hulle het geweier om die aardse
kleed uit te trek, sodat hulle met die kleed van die hemel beklee kon word.
Hulle harte is oorgegee aan die hebsug. Hulle het die geselskap van die
wêreld meer liefgehad as wat hulle hul God liefgehad het.
Dit sal ‘n gewigtige dag wees wanneer die laaste besluit geneem word. In ‘n
profetiese gesig beskrywe Johannes dit: En ek het ‘n groot wit troon
gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die
hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek
het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is
geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die
dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
– Openb. 20:11,12.
Treurig sal die terugblik in daardie dag wees wanneer die mensdom van
aangesig tot aangesig voor die ewigheid te staan sal kom. Die hele lewe sal
voor die gees opkom net soos dit was. Die wêreld se plesier, rykdom en eer
sal dan nie so belangrik lyk nie. Mense sal dan sien dat net die geregtigheid
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wat hulle verag het, van waarde is. Hulle sal sien dat hulle hul karakters
onder die verleidende aantreklikhede van die Satan gevorm het. Die kleed
wat hulle gekies het, is die kenteken van hulle getrouheid aan die eerste
groot afvallige. Dan sal hulle die gevolge van hulle keuse sien. Hulle sal
kennis hê van wat dit beteken om die gebooie van God te oortree.
Daar sal geen toekomstige proeftyd wees om hulle vir die ewigheid voor te
berei nie. Ons moet die kleed van Christus se geregtigheid in hierdie lewe
aantrek. Dit is ons enigste geleentheid om karakters te vorm vir die tuiste
wat Christus vir diegene berei het wat Sy gebooie bewaar.
Die dae van ons proeftyd is haas verby. Die einde is naby. Aan ons word
die waarskuwing gegee: Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie
miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die
lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. – Lukas 21:34. Wees op
jou hoede dat dit jou nie ongereed betrap nie. Wees versigtig dat jy nie
miskien by die Koning se feesmaal sonder ‘n bruilofskleed gevind word nie.
Die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie. Salig
is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop
en hulle sy skaamte sien nie. – Matt. 24:44; Openb. 16:15.
4. Ellen White: Die Gelykenisse van Christus, pp. 221 – 230.

**********

Die Psalmis Sing vir die Hele Mensdom
Ek wag op die Here en my siel wag op Hom,
en in die vervulling van Sy woord stel ek my vertroue.
My siel wag op die Here
meer as wat die wagters op die môre wag......
Ja, meer as wat die wagters op die môre wag.
Psalm 130:6

DIE BRUILOFSMAAL VAN DIE LAM
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Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee,
want die bruilof van die Lam het aangebreek, en Sy
bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar
dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.
Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die
gelowiges. – Openb. 19:7,8.

